Obchodný vestník 65/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.04.2017

K007261
Spisová značka: 2K/23/2012

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: B.F.R.C., s. r. o., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava,
IČO 45 260 010 uznesením č.k. 2K/23/2012-207 zo dňa 31.01.2017, pre nedostatok majetku zrušil konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu: B.F.R.C., s. r. o., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO 45 260 010.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.3.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K007262
Spisová značka: 8K/51/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Specialist s.r.o., so sídlom
Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921, správcom ktorého je: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kanc.
Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava, zn. správcu: S 1141.
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: : Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kanc. Karloveská
3154/6C, 841 04 Bratislava, zn. správcu: S 1141, preddavok vo výške 1659,70 Eur vedeného pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 203/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 27.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007263
Spisová značka: 8K/11/2015

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Ing. Ivo Nittmann, nar. 16.06.1953, trvale bytom Nováckeho 3 ,
841 04 Bratislava, občan SR uznesením č.k. 8K/11/2015-253 zo dňa 19.10.2016, zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 28.3.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K007264
Spisová značka: 6K/13/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Grebeči, nar. 17.08.1952, bytom Tomanova 80,
831 07 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Juraj Grebeči, nar. 17.08.1952,
bytom Tomanova 80, 831 07 Bratislava, občan SR
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.04.2017

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Juraj Grebeči, nar. 17.08.1952, bytom Tomanova 80, 831 07 Bratislava,
občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811
05 Bratislava, zn. správcu: S 1581.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi
6K/13/2017 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi
6K/13/2017
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
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nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 ods.
2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 27.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007265
Spisová značka: 6K/14/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniel Velčický, nar. 02.05.1977, bytom Miletičova
588/64, 821 09 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Daniel Velčický, nar. 02.05.1977,
bytom Miletičova 588/64, 821 09 Bratislava,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Daniel Velčický, nar. 02.05.1977, bytom Miletičova 588/64, 821 09
Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Bratislava I dňa 27.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007266
Spisová značka: 6K/15/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Juhos, nar. 24.06.1962, bytom Cintorínska
953/52, 900 45 Malinovo, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ladislav Juhos, nar.
24.06.1962, bytom Cintorínska 953/52, 900 45 Malinovo, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Juhos, nar. 24.06.1962, bytom Cintorínska
953/52, 900 45 Malinovo, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II Einsteinova
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Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 454 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
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Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II Einsteinova
25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1363.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
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práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 ods.
2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 ods.
2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
Obchodný vestník 65/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.04.2017
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 27.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007267
Spisová značka: 6K/59/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810
00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, 811
05 Bratislava, IČO: 36 853 186, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing Štefan Kepšta, nar.
05.10.1955, bytom Hlinkova 1796/3, 900 28 Ivanka pri Dunaji, občan SR
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing Štefan Kepšta, nar. 05.10.1955, bytom Hlinkova 1796/3,
900 28 Ivanka pri Dunaji, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S 1257.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:

1. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník (§ 19 ods. 2 ZKR). Odvolanie sa
podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní
sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
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právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu
zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
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lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
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vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).

Okresný súd Bratislava I dňa 27.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007268
Spisová značka: 6K/9/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CEVA Invest spol. s r.o., so sídlom
Rožňavská 1406/21, 831 04 Bratislava, IČO: 36 672 360, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
CEVA Invest spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 1406/21, 831 04 Bratislava, IČO: 36 672 360
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: CEVA Invest spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 1406/21,
831 04 Bratislava, IČO: 36 672 360.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Pospíšil & Partners, k. s., so sídlom Záhradnícka 30, 821 08
Bratislava, IČO: 44342004, zn. správcu: S 1267.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 27.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007269
Spisová značka: 6K/16/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tatiana Zugárková, nar. 16.04.1967, bytom
Krásnohorská 13, 851 07 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Tatiana
Zugárková, nar. 16.04.1967, bytom Krásnohorská 13, 851 07 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tatiana Zugárková, nar. 16.04.1967, bytom Krásnohorská 13, 851 07
Bratislava, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A,
811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1633.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
začalo alebo prebiehalo
konanie.
Ak počas
konkurzu
dôjde
nawww.justice.gov.sk
súd návrh na povolenie
a oreštrukturalizačné
zmene a doplnení niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle:
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
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2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke vVydáva
účtovníctve
neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 ods.
2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 27.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007270
Spisová značka: 8K/3/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: MIRABEL, spol. s.r.o., so sídlom Levočská 29,
064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 679 099, právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát, Garbiarska 20, 064 01
Stará Ľubovňa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OTTTAVA s. r. o., so sídlom Zadunajská cesta
10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 264 28
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju
platobnú schopnosť; najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
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podľa
zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vyhotovená neskôr
posledná
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II.

Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju13
platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.

III.

Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné

30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
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- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.

Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.

III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).

IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007271
Spisová značka: 8K/45/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LS REAL TRADE s.r.o., so sídlom
Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, správcom ktorého je: HMG Recovery, k. s., Štefanovičova 12, 811
04 Bratislava, zn. správcu: S1565, o návrhu obchodnej spoločnosti: XKT, s.r.o., Blagoevova 9, 850 04 Bratislava,
IČO: 47 517 654, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: XKT, s.r.o., Blagoevova 9, 850 04 Bratislava, IČO: 47 517 654, do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa: TERRATEST, s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO: 35 691 476, s
pohľadávkou v celkovej sume 799,46 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 28.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007272
Spisová značka: 8K/60/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: MHS Legal, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, likvidátor
spoločnosti: rodinná záležitosť s.r.o. v likvidácii, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 48 093 530, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: rodinná záležitosť s.r.o. v likvidácii, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 48
093 530
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: rodinná záležitosť s.r.o. v likvidácii, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava,
IČO: 48 093 530, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 28.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007273
Spisová značka: 8K/72/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Čajkovič, nar. 22.09.1973,
Považanova 2, 841 02 Bratislava, právne. zast.: SHM PARTNERS s.r.o., Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Richard Čajkovič, nar. 22.09.1973, Považanova 2, 841 02 Bratislava
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Richard Čajkovič, nar. 22.09.1973, Považanova 2, 841 02 Bratislava.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Karol Kovár, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S310.
Súd otvára malý konkurz.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.

Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
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1.Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
rozdelí podľa právnehoa dôvodu
(§niektorých
29 ods. 4zákonov
ZKR).na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
o zmene avzniku
doplnení
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka 16
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou

12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
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13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 28.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007274
Spisová značka: 8K/19/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: A.G.P:, s.r.o., Sad SNP 14, 010 01 Žilina, IČO: 46
079 840 , o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: IQ-SOLUTUINS, s.r.o., Panholec 1, 902 01 Pezinok,
IČO: 36 814 181
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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IČO: 36 814 181
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: IQ-SOLUTUINS, s.r.o., Panholec 1, 902 01 Pezinok, IČO: 36 814 181.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 28.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007275
Spisová značka: 4K/10/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Anton Guman, nar. 27. 03. 1990, bytom Štúrova 794/27,
968 01 Nová Baňa, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Anton Guman, nar. 27. 03. 1990, bytom Štúrova 794/27, 968 01 Nová
Baňa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007276
Spisová značka: 4K/12/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Jozef Capko, nar. 16. 10. 1975, bytom Clementisova
356/24, 976 67 Závadka nad Hronom, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Jozef Capko, nar. 16. 10. 1975, bytom Clementisova
356/24, 976 67 Závadka nad Hronom.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť JUDr. Ďurčeková, správca k.s.,
so sídlom kancelárie Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 47 236 833, značka správcu S1578.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
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ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
18 č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

356/24, 976 67 Závadka nad Hronom.
II.
O t v á r a malý konkurz.
Obchodný vestník 65/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.04.2017
III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť JUDr. Ďurčeková, správca k.s.,
so sídlom kancelárie Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 47 236 833, značka správcu S1578.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
VydávaNa
Ministerstvo
Slovenskej
republiky
podľaprvej
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
svojej viny pripojiť.
podanie,spravodlivosti
ktoré nespĺňa
náležitosti
podľa
vety,
súd neprihliada
(§ 52 ods.
2 CSP).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu
19 za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
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účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007277
Spisová značka: 4K/13/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Milan Vývlek, nar. 03. 11. 1984, bytom B.S. Timravy
72/11, 985 54 Lovinobaňa, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Milan Vývlek, nar. 03. 11. 1984, bytom B.S. Timravy
72/11, 985 54 Lovinobaňa.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť ADVO INSOLVENCY, k.s., so
sídlom kancelárie SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46 772 910, značka správcu S1604.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva
na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
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opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007278
Spisová značka: 2R/1/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka K.H.S.SK., spol. s r.o. so sídlom 960 01 Zvolen,
Stráž 8419, IČO: 36 407 364, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka
č. 29738/S, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi K.H.S.SK., spol. s r.o.
Stráž 8419, IČO: 36 407 364.

so sídlom 960 01 Zvolen,

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi K.H.S.SK., spol. s r.o. so sídlom 960 01 Zvolen, Stráž
8419, IČO: 36 407 364.
Vydáva
republikyK.H.S.SK.,
podľa zákonaspol.
č. 200/2011
Z. z.sídlom
o Obchodnom
V y h Ministerstvo
l a s u j e spravodlivosti
konkurz na Slovenskej
majetok dlžníka
s r.o. so
960 01vestníku
Zvolen, Stráž
8419, IČO: 36 407 364.a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Z a s t a v u j e reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi K.H.S.SK., spol. s r.o.
Stráž
8419, vestník
IČO: 36 65/2017
407 364.
Obchodný
Konkurzy a reštrukturalizácie

so sídlom 960 01 Zvolen,
Deň vydania: 03.04.2017

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi K.H.S.SK., spol. s r.o. so sídlom 960 01 Zvolen, Stráž
8419, IČO: 36 407 364.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka K.H.S.SK., spol. s r.o. so sídlom 960 01 Zvolen, Stráž
8419, IČO: 36 407 364.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Mgr. Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie 960 01
Zvolen, J. Kozáčeka 13.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
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11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007279
Spisová značka: 26K/47/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: JUMP - TANDEM s.r.o., so sídlom Haviarska 12, 040 01
Košice, IČO: 43 785 565 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol

Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok na tunajšom
súde pod č. 3/1 vo výške 953,66 eur.
V prevyšujúcej časti návrh z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 24.3.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 03.04.2017

JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007280
Spisová značka: 26K/49/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: BONUS VISION s.r.o., so sídlom: Hlinkova 12, 040 01
Košice, IČO: 45 311 331 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom
súde pod č. 20 až 26, 27a až 27d.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 23.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007281
Spisová značka: 26K/61/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hlavná 88,
076 52 Veľký Horeš, IČO: 44 726 651 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol

Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom
súde pod č. 53 a 54.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

24

Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska
21,
814 65/2017
99 Bratislava I, IČO: 35 776
005 namiesto
pôvodného veriteľa: Slovenská
republika
- Daňový
Obchodný vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
03.04.2017
úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom
súde pod č. 53 a 54.
Poučenie:
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky
priamo týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku)
cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde
Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 24.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007282
Spisová značka: 26K/64/2015
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: I.D.H., s.r.o., so sídlom Južná trieda 119, 040 01 Košice, IČO: 36 198 552 o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol

P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde pod č. 18 až 22.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
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miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 23.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007283
Spisová značka: 30K/14/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: ABO TRADE s.r.o., so sídlom Napájadlá 6, 040 12 Košice, IČO: 36 850
055 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom súde pod č. 1/1 až 1/8 a
pod č. 1/10 až 1/16.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 21.3.2017
JUDr. Pavel Varga,
K007284
Spisová značka: 26K/79/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: Peter Bružeňák, nar. 26.05.1956, bytom Staničná 31, Kostoľany nad
Hornádom, 044 31 Družstevná pri Hornáde, právne zastúpený: JUDr. Ján Spišák, advokát, Idanská 17, P.O.BOX 67,
040 11 Košice o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35
776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde pod č. 18 a 19.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu
rozhodnutia nie je prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 23.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007285
Spisová značka: 26K/9/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: KOBAK, s.r.o., so sídlom Krivá 23, 040 01 Košice, IČO:
43 882 714 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol

Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom
súde pod č. 3 a 4.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
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15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 23.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007286
Spisová značka: 26K/12/2016
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: Jozef Koňak, nar. 18.03.1977, bytom Jamník 307, 053 22 Jamník o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie
nadobudnutia pohľadávok takto

rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde pod č. 9 až 20.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie
súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
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f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 23.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007287
Spisová značka: 26K/13/2016

Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: Ladislav Zeher, narodený: 17.03.1965, trvale bytom: Rákoš 63, 044 16 Rákoš
o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde pod č. 6 a 7.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 23.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007288
Spisová značka: 26K/32/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Ing. Pavel Koščo, narodený: 24.01.1954, trvale bytom:
Bašťovanského 13, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, právne zastúpený: JUDr. Jozef Vaško, advokát,
Szakkayho 1, 040 01 Košice o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
I, IČO: 35 776 005 na povolenie
vstupu do konania takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Ing. Pavel Koščo, narodený: 24.01.1954, trvale bytom:
Bašťovanského 13, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, právne zastúpený: JUDr. Jozef Vaško, advokát,
Szakkayho 1, 040 01 Košice o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
I, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom
súde pod č. 5 až 33.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 23.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007289
Spisová značka: 26K/14/2014
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: MUDr. Július Kazimír, nar. 10.05.1953, bytom Čermeľské prielohy 1386/7, 040
01 Košice o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde pod č. 16/1 až 16/6.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý,
koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu
ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho
sa odvolateľ
(odvolací
návrh).
Vydáva
Ministerstvodomáha
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007290
Spisová značka: 30K/5/2016
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: Vladimír Geletka, nar. 08.05.1961, bytom Gorazdova 1719/7, 052 01 Spišská
Nová Ves o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005 na potvrdenia nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených v zozname pohľadávok na tunajšom súde pod č. 17.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Obchodný vestník 65/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Deň vydania: 03.04.2017

Okresný súd Košice I dňa 21.3.2017
JUDr. Pavel Varga,
K007291
Spisová značka: 26K/31/2015
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: Katarína Kaľavská, nar. 28.02.1966, bytom Bernolákova 3, 040 11 Košice o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol

P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde pod č. 6/2.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007292
Spisová značka: 26K/50/2015
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: Toplimo s.r.o., so sídlom Podnikateľská 5, 040 17 Košice, IČO: 36 753 351 o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde pod č. 99 až 133.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení
V prevyšujúcej časti návrh
z am
i e t a. niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde pod č. 99 až 133.
V prevyšujúcej časti návrh z am i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007293
Spisová značka: 32K/2/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ORVIS družstvo KOŠICE, so sídlom:
Opatovská cesta 10, 040 01 Košice, IČO: 00 594 270, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom:
Rozvojová 2, 040 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka
do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)
Okresný súd Košice I dňa 28.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K007294
Spisová značka: 30K/40/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: MOST, s.r.o., so sídlom Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:36 199
419 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom súde pod č. 39 až 176.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 21.3.2017
JUDr. Pavel Varga,
K007295
Spisová značka: 32K/16/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Markotán, narodený:
07.06.1980, trvale bytom: Turgenevova 2240/25, 040 01 Košice, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Colný úrad Košice, so sídlom: Komenského 39/A,
040 01 Košice, IČO: 30844029, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 2-3.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka
do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(odvolací návrh). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)
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do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)

Okresný súd Košice I dňa 28.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K007296
Spisová značka: 32K/5/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jaroslav Kutan, nar. 24.06.1961, bytom Wupertálska č. 49,
040 23 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Jaroslav Kutan, nar. 24.06.1961, bytom Wupertálska
č. 49, 040 23 Košice.
II.

U z n á v a konkurz za malý.

III.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie: Štefániková 76, 071
01 Michalovce, zn. správcu: S1763.
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republiky v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
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6. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
8. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
11. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
12. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
13. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
14. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
15. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
16. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
17. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 28.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K007297
Spisová značka: 26K/9/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: A- linea s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice - mestská
časť Juh, IČO: 36 054 305 proti dlžníkovi: RRP media representative s.r.o., so sídlom Dunajská 3, 040 01 Košice,
IČO: 48 028 461 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne
o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom
vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely
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v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
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sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom
vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely
tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení
v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa
potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné
záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle
ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na osem
rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a
§ 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať rokov.

Okresný súd Košice I dňa 28.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007298
Spisová značka: 26K/9/2017
OZNAM
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/9/2017
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: A - linea s.r.o.
dlžníka: RRP media representative s.r.o.
o vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 30.5.2017 o 08:30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 26/C 1. posch.:
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
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alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť,
že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).

ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
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ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Košiciach, dňa 28.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/9/2017

vo veci
navrhovateľa: A - linea s.r.o.
veriteľ č. 1 A - linea s.r.o.,
veriteľ č. 2 Termospol spol. s r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 30.5.2017

o 08.30 hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/C posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to RRP media representative s.r.o., Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 48 028 461
veriteľ č. 1 A - linea s.r.o., Južná trieda 74, 040 12 Košice, Mestská časť Juh,
IČO: 36 054 305 ,
veriteľ č. 2 Termospol spol. s r.o., Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 00 697 621
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
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d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní 39
pred súdom prvej inštancie.
Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené

Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.04.2017
Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok
nesprávne rozhodnutie vo veci alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené
pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k
odvolaniu.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 28.3.2017

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

Okresný súd Košice I dňa 28.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007299
Spisová značka: 31K/57/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Kinga Karvanská, nar. 16.1.1982, bytom 941 37
Strekov 1004, ktorého správcom je ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1604, o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra,
značka správcu: S1604, odmenu v sume 149,38 eur a náhradu preukázaných výdavkov správcu v sume 121,75 eur.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu ADVO INSOLVENCY, k.s., so
sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, značka správcu: S1604, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov
spolu v sume 271,13 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod
položkou denníka D19 - 125/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd
Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 28.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K007300
Spisová značka: 31NcKR/17/2013
OKRESNÝ SÚD NITRA
ul. Štúrova č.9, PSČ 949 68, tel.: 037/6525221 - 2, fax.: 037/6526633
e-mail: podatelnaOSNR@justice.sk
Peter Pethes
Záhradnícka 2706/2
946 03 Kolárovo
Vás list č./zo dňa

Naše číslo
31NcKR 17/13-17

Vybavuje linka

Nitra
28.03.2017

Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Nitra vo veci oddlženia: Peter Pethes, Záhradnícka 2706/2, 946 03 Kolárovo Vám oznamuje, že
pojednávanie určené na deň 29.05.2017 o 10.00 hod., poj. miestnosť 17/prízemie, budova Okresného súdu Nitra j e
zrušené.
V Nitre dňa 28.03.2017
S pozdravom

Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová

Okresný súd Nitra dňa 28.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K007301
Spisová značka: 31K/11/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ing. Alice Krempaská, nar. 24.2.1969, bytom Majer Bé 479,
951 78 Kolíňany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Ing. Alice Belanová - NEFRETETE, IČO: 37
450 638, s miestom podnikania Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ing. Alice
Krempaská, nar. 24.2.1969, bytom Majer Bé 479, 951 78 Kolíňany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom Ing. Alice Belanová - NEFRETETE, IČO: 37 450 638, s miestom podnikania Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra,
takto
rozhodol
I. Súd ustanovuje dlžníkovi: Ing. Alice Krempaská, nar. 24.2.1969, bytom Majer Bé 479, 951 78 Kolíňany, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom Ing. Alice Belanová - NEFRETETE, IČO: 37 450 638, s miestom
podnikania Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra, predbežného správcu JUDr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3,
949 01 Nitra, značka správcu: S281.
II. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 28.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K007302
Spisová značka: 31K/42/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Gubo, nar. 14.8.1955,
bytom 951 77 Ladice č. 273, ktorého správcom je: Slovenská insolvenčná, k.s., so sídlom kancelárie Párovská 26,
949 01 Nitra, S1552, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi Slovenská insolvenčná, k.s., so sídlom kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, S1552,
paušálnu odmenu v sume 796,66 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Slovenská insolvenčná, k.s., so sídlom
kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, S1552, paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 91/2016 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra dňa 28.3.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K007303
Spisová značka: 27K/22/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Mariana Havierniková, nar. 22.05.1986, bytom
Mesto Nitra, ktorého správcom je JUDr. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra č. 3, 934 01
Levice, S423, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi JUDr. Jozefovi Majoránovi, so sídlom kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra č. 3, 934
01 Levice, S423, paušálnu odmenu v sume 663,88 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu JUDr. Jozefa Majorána, so
sídlom kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra č. 3, 934 01 Levice, S423 paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo
zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 98/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 28.3.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K007304
Spisová značka: 1K/62/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Smik, nar. 22.09.1954,
bytom Stavbárska 3163/64, 058 01 Poprad - Veľká, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie
Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva Ing. Emilovi Čerevkovi, so sídlom kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 27.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007305
Spisová značka: 1K/62/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Smik, nar. 22.09.1954,
bytom Stavbárska 3163/64, 058 01 Poprad - Veľká, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie
Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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bytom Stavbárska 3163/64, 058 01 Poprad - Veľká, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie
Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči
úpadcovi: Jozef Smik, nar. 22.09.1954, bytom Stavbárska 3163/64, 058 01 Poprad - Veľká na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške
6.570,34 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 27.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007306
Spisová značka: 2R/2/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BIO INVESTMENTS s. r. o., so sídlom 086 05 Lukov 158,
IČO: 44 162 626, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: BIO INVESTMENTS s. r. o., so sídlom 086 05 Lukov 158, IČO: 44 162 626.
Ustanovuje správcu: PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie
k sp. zn. 2R/2/2017.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája
2000 o konkurznom konaní informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu:
a)

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

b)
osobe,

nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej

c)

prevod alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,

d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)

urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,

g)

urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,

h)

vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa § 10 ods. 1 ZKR,

i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
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h)

vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa § 10 ods. 1 ZKR,

i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej sumu 10.000,- EUR, ak nejde o plnenia vyplývajúce z
právnych úkonov Dlžníka schválených správcom,
l)
akékoľvek plnenie Dlžníka voči tretej osobe predstavujúce o i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
m)

vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s Dlžníkom,

n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej Správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany Dlžníka v
zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku vykonaného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky,
p)

vykonanie právneho úkonu Dlžníka o zmene osôb v štatutárnych orgánoch.

P o u č u j e veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na predpísanom
tlačive, ktorého vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú uvedené v prílohe vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR). Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 121 ZKR). Podľa § 122 ZKR prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí
byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu
na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122
ZKR).
Ukladá správcovi predkladať súdu podrobné písomné správy o stave reštrukturalizačného konania a o aktuálnom
stave obchodnej a finančnej situácie dlžníka, a to vždy ku 15-temu dňu každého kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola reštrukturalizácia dlžníka povolená.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení
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nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa45považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení
v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení
v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 28.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K007307
Spisová značka: 1K/51/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Faťun, nar. 26.01.1979,
bytom Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Faťun - P-mont, s miestom
podnikania Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, IČO: 41 012 747 správcom ktorého je: Mgr. Ing. Vladimír Ledecký,
so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Pavol Faťun, nar. 26.01.1979, bytom Moyzesova 2811/15, 058 01
Poprad, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Faťun - P-mont, s miestom podnikania Moyzesova 2811/15,
058 01 Poprad, IČO: 41 012 747 namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom rozsahu pohľadávok vo
výške 221.735,19 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 28.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007308
Spisová značka: 40NcKR/34/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Lobík, nar. 04.06.1973, trvale bytom 913 07 Bošáca
155, občan Slovenskej republiky, právne zastúpený JUDr. Šimonom Cibulkom, advokátom so sídlom kancelárie
Hodžova 53, 911 01 Trenčín o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 40NcKR/34/2016-34 zo dňa 14.03.2017 tak, že jeho
odstavec 7. správne znie:
„Podľa § 206f ods. 4 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení účinnom od 01.03.2017 ak súd vyhlásil konkurz podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017 a po
zrušení konkurzu sú dôvody, aby súd dlžníkovi oddlženie povolil a doposiaľ o povolení oddlženia nerozhodol, súd
rozhodne o oddlžení dlžníka, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené
týmto zákonom; ustanovenia § 166f a 166g sa v takom prípade použijú primerane.“.
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II. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č. k. 40NcKR/34/2016-34 zo dňa 14.03.2017 nezmenené.

odstavec 7. správne znie:
„Podľa § 206f ods. 4 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
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zrušení konkurzu sú dôvody, aby súd dlžníkovi oddlženie povolil a doposiaľ o povolení oddlženia nerozhodol, súd
rozhodne o oddlžení dlžníka, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené
týmto zákonom; ustanovenia § 166f a 166g sa v takom prípade použijú primerane.“.
II. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 40NcKR/34/2016-34 zo dňa 14.03.2017 tak, že v
odstavci 11. a 15. zákonné ustanovenie správne znie: „§ 206f ods. 3“.
II. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č. k. 40NcKR/34/2016-34 zo dňa 14.03.2017 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 355 ods. 2 CSP, § 357 písm. f) CSP)

Okresný súd Trenčín dňa 27.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007309
Spisová značka: 40NcKR/33/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Jana Hajná, nar. 22.04.1986, bydliskom Považská
Teplá 346, 017 05 Považská Bystrica, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 40NcKR/33/2016-44 zo dňa 14.03.2017 tak, že jeho
odstavec 7. správne znie:
„Podľa § 206f ods. 4 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení účinnom od 01.03.2017 ak súd vyhlásil konkurz podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017 a po
zrušení konkurzu sú dôvody, aby súd dlžníkovi oddlženie povolil a doposiaľ o povolení oddlženia nerozhodol, súd
rozhodne o oddlžení dlžníka, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené
týmto zákonom; ustanovenia § 166f a 166g sa v takom prípade použijú primerane.“.
II. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 40NcKR/33/2016-44 zo dňa 14.03.2017 tak, že v
odstavci 11. a 15. zákonné ustanovenie správne znie: „§ 206f ods. 3“.
II. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č. k. 40NcKR/33/2016-44 zo dňa 14.03.2017 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 CSP, § 357 písm. f) CSP)
Okresný súd Trenčín dňa 27.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007310
Spisová značka: 40NcKR/16/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Alexandra Mináriková, nar. 30.10.1970, bydliskom
Halalovka 3371/65, 911 01 Trenčín, občan Slovenskej republiky, právne zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr.
Danica Birošová, s. r. o. so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 40NcKR/16/2016-60 zo dňa 09.03.2017 tak, že jeho
odstavec 7. správne znie:
„Podľa § 206f ods. 4 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení účinnom od 01.03.2017 ak súd vyhlásil konkurz podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017 a po
zrušení konkurzu sú dôvody, aby súd dlžníkovi oddlženie povolil a doposiaľ o povolení oddlženia nerozhodol, súd
rozhodne o oddlžení dlžníka, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené
týmto zákonom; ustanovenia § 166f a 166g sa v takom prípade použijú primerane.“.
II. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 40NcKR/16/2016-60 zo dňa 09.03.2017 tak, že v
odstavci 11. a 15. zákonné ustanovenie správne znie: „§ 206f ods. 3“.
II. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č. k. 40NcKR/16/2016-60 zo dňa 09.03.2017 nezmenené.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Deň vydania: 03.04.2017

(§ 355 ods. 2 CSP, § 357 písm. f) CSP)

Okresný súd Trenčín dňa 27.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007311
Spisová značka: 22K/5/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Melita Múčková, nar.07.04.1963, trvale bytom Nábrežie
Belanky 640/37, 958 04 Partizánske, podnikajúca pod obchodným menom Melita Múčková COLOR STUDIO s
miestom podnikania Nábrežie Belanky 640/37, 958 04 Partizánske, IČO 32 828 055, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka Melita Múčková, nar.07.04.1963, trvale bytom Nábrežie Belanky 640/37, 958 04
Partizánske, podnikajúca pod obchodným menom Melita Múčková COLOR STUDIO s miestom podnikania Nábrežie
Belanky 640/37, 958 04 Partizánske, IČO 32 828 055, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Melita Múčková, nar.07.04.1963, trvale bytom Nábrežie Belanky
640/37, 958 04 Partizánske, podnikajúca pod obchodným menom Melita Múčková COLOR STUDIO s miestom
podnikania Nábrežie Belanky 640/37, 958 04 Partizánske, IČO 32 828 055.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007312
Spisová značka: 22K/1/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa 1/ BONTE SK, s. r. o. so sídlom Hliníková 1208/29, 925
01 Vráble, IČO 36 853 593, pr. zast. JUDr. Alenou Moravčíkovou, advokát so sídlom Pod vinohradmi 3, 949 01 Nitra,
2/ ESO STAV Jozef Bíro so sídlom Jarocká 397, 951 35 Veľké Zálužie, IČO 43 054 242, 3/ KAMEŇOLOMY, s. r. o.
so sídlom Priemyselná č.5, 915 17 IČO 34 121 358, pr. zást. LG Legal, s. r. o., advokátska kancelária, so sídlom
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO 47 255 692, 4/ LADCE Betón,
s. r. o. so sídlom Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava, IČO 31 333 389, pr. zást. JUDr. Marián Karásek - advokát, so
sídlom M.R. Štefánikova 136, 017 01 Považská Bystrica o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
obchodnú spoločnosť STANOX, s. r. o. so sídlom Hlavná 591/114, 911 05 Trenčín, IČO 47 246 430, pr. zást. Mgr.
Mariánom Szeteiom, advokát so sídlom Krížna 6, 811 07 Bratislava, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti STANOX, s. r. o. so sídlom Hlavná 591/114, 911 05
Trenčín, IČO 47 246 430 sa prerušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007313
Spisová značka: 40K/7/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Roccon, s. r. o. so sídlom Kernova 4709/8, 036 01 Martin
- Košúty, IČO 45 963 576, zastúpený JUDr. Štefan Dedák, advokát, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, o
návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Výstavba vodných elektrární s. r. o. skratka VVE s. r. o. so
sídlom Ul. Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 347 876, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Výstavba vodných elektrární s. r. o. skratka VVE s. r. o. so sídlom Ul.
Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 347 876.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 27.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007314
Spisová značka: 40K/59/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Pavol Jaroš, nar. 11.07.1969, trvale
bytom Horenická 53/54, 020 61 Lednické Rovne, ktorého správcom je JUDr. Jozef Hurtiš so sídlom kancelárie Ul.
Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S285, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná,
a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania / resp. potvrdenie prevodu
pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Potvrdzuje sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 163,30 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 4.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
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vydania:
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 27.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007315
Spisová značka: 29K/10/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Sátor, nar. 14.08.1957,
bydliskom Rozkvet 2033/71, 017 01 Považská Bystrica, ktorého správcom je JUDr. Mária Bustinová so sídlom
kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do
konania/resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Potvrdzuje sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 109,20 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č.
100 až 102.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K007316
Spisová značka: 38K/53/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michal Šturcel, nar. 10.02.1981, trvale
bytom C. Majerníka 292/14, 971 01 Prievidza, ktorého správcom je obchodná spoločnosť SKKS, k. s. so sídlom
kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 67, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do
konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO 42 499 500, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 10 700,19 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 2/S-1 až 2/S-28.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne(odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľdomáha
(odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z.
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čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne(odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľdomáha (odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007317
Spisová značka: 38K/67/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu JUDr. Ján Brida, nar. 15.12.1953,
trvale bytom Zakvášov 1518/50, 017 01 Považská Bystrica, uznaný za malý, ktorého správcom je JUDr. Mária
Bustinová so sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172, o návrhu
obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na
vstup do konania/resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Potvrdzuje sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 90,29 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 14
až 16.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007318
Spisová značka: 38K/27/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
ECOSINOPLAT, s .r. o. v konkurze, so sídlom Zlatovská cesta 27,
911 05 Trenčín, IČO 34 134 093, ktorého správcom je JUDr. Peter Frajt so sídlom kancelárie M. R. Štefánika
141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná,
a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania/resp. potvrdenie prevodu
pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Potvrdzuje sa prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 4 494,16 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č.
33/1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo
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je aj03.04.2017
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Obchodný
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spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007319
Spisová značka: 31K/22/2008
Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GASTROTOP, a.s., IČO: 36 228 931,
Moravská č. 898, 908 48 Kopčany, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.
10082/T, správcom ktorého je JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie Nám. Slobody č. 2, 909 01 Skalica,
uznesením č.k. 31K/22/2008-1056 zo dňa 23.02.2017, povolil vstup nového veriteľa BEGRAM s.r.o., IČO: 36 345
768, Družstevná 2, 831 04 Bratislava do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa CASTIS invest, a.s.,
IČO: 35 969 245, Družstevná 2, 831 04 Bratislava v rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej výške 224.865,83
eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.03.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K007320
Spisová značka: 1K/18/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Jašica, nar. 30.8.1992,
Bysterecká 2065/21, 026 01 Dolný Kubín, zastúpeného: JUDr. Tomášom Pukajom, advokátom so sídlom Samuela
Nováka 1572, 026 01 Dolný Kubín, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, v časti o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol

I. P r i z n á v a predbežnému správcovi: Mgr. Ing. Gabriele Ďurmanovej, so sídlom kancelárie: Predmestská
8537/2B, 010 01 Žilina, odmenu vo výške 165,97 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 219,04 eur.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť predbežnému správcovi Mgr. Ing. Gabriele Ďurmanovej, so
sídlom kancelárie: Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, odmenu vo výške 165,97 eur a úhradu preukázaných
výdavkov vo výške 219,04 eur z preddavku zloženého úpadcom dňa 19.8.2016, evidovaného pod položkou registra:
146, rok: 2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto
rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň
doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K007321
Spisová značka: 6K/19/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Heľo, nar. 11.08.1968, bytom Dolný
Vadičov č. 1, 023 45 Horný Vadičov, právne zastúpený: Mgr. Dr. Anton Kušnír, so sídlom kancelárie Jána Reka 13,
010 01 Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01
Liptovský Mikuláš, takto
rozhodol
I.
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
II.
Správca je povinný vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z
evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak
stalo (§ 87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z.z.).
III.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa
§ 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v
Obchodnom vestníku.
IV.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred
jeho predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
V.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky
ním vyhotovené potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia
obsahovať zákonom stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K007322
Spisová značka: 5K/10/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Ševčík, nar. 29.10.1988, trvale
bytom ČSA 1306/19, 024 04 Kysucké Nové Mesto, správcom ktorého je: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46404503, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Peter Ševčík, nar. 29.10.1988, trvale bytom ČSA 1306/19, 024
04 Kysucké Nové Mesto, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Peter Ševčík, nar. 29.10.1988, trvale bytom ČSA 1306/19, 024
04 Kysucké Nové Mesto, po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v
listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí
súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden
rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak
sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 27.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K007323
Spisová značka: 4K/6/2010
Okresný súd Žilina, v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: PROOMONT AL, spol. s r.o., so sídlom
Kollárova 85A, 036 01 Martin, IČO: 36 428 485, správcom ktorého je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná,
k.s., so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 44 088 833.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K007324
Spisová značka: 4K/20/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: RaS Slovakia, s.r.o., so sídlom:
Legionárska 8203, 010 01 Žilina, IČO: 36410756, právne zastúpený: Mgr. Tomáš Michnica, so sídlom kancelárie Na
Priekope 174/13, 010 01 Žilina, adresa na doručovanie Pošta 1, 010 01 Žilina, na návrh navrhovateľa - veriteľa: OTP
Banka Slovensko, a.s., so sídlom: Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916, v časti o späťvzatí návrhu
navrhovateľaVydáva
na vyhlásenie
konkurzu,
takto
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: RaS Slovakia, s.r.o., so sídlom:
Legionárska 8203, 010 01 Žilina, IČO: 36410756, právne zastúpený: Mgr. Tomáš Michnica, so sídlom kancelárie Na
Priekope 174/13, 010 01 Žilina, adresa na doručovanie Pošta 1, 010 01 Žilina, na návrh navrhovateľa - veriteľa: OTP
Banka Slovensko, a.s., so sídlom: Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916, v časti o späťvzatí návrhu
navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.Konkurzné konanie voči dlžníkovi: RaS Slovakia, s.r.o., so sídlom: Legionárska 8203, 010 01 Žilina, IČO: 36 410
756, po späťvzatí návrhu navrhovateľom - veriteľom z a s t a v u j e.
II.Dlžník má nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu.
Poučenie:
Proti I. výroku tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Proti II. výroku tohto uznesenia je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň
doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach (§127 CSP), t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané, uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 363 CSP).
Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K007325
Spisová značka: 2K/11/2008
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SPEKTRUM SK, s.r.o., so sídlom
Bajzova 425, 013 51 Predmier, IČO: 36 388 840, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová,, so sídlom
kancelárie: Jesenského 29, 036 01 Martin, v časti o námietke zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, proti návrhu rozvrhu výťažku oddelenej podstaty, takto
rozhodol
Námietke veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, podľa ktorej
odmena zo speňaženia patrí správcovi Ing. Ivanovi Kravárikovi, v y h o v u j e .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov /.

Okresný súd Žilina dňa 27.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K007326
Spisová značka: 8K/3/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Edita Gerátová, nar. 31.05.1959,
bytom 023 12 Svrčinovec 809, do 10.11.2016 podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Edita Gerátová, s miestom
podnikania 023 12 Svrčinovec 809, IČO: 47 466 511, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, správcom
ktorého je: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eur na účet
správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa
21.02.2017, vedený pod položkou registra 17/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eur na účet
správy podstaty.
Obchodný vestník 65/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.04.2017
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa
21.02.2017, vedený pod položkou registra 17/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Proti uzneseniu súdu prvej
inštancie vydaného súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie
vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná,
súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K007327
Spisová značka: 8K/3/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Edita Gerátová, nar. 31.05.1959,
bytom 023 12 Svrčinovec 809, do 10.11.2016 podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Edita Gerátová, s miestom
podnikania 023 12 Svrčinovec 809, IČO: 47 466 511, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, správcom
ktorého je: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
I.
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
II.
Správca je povinný vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z
evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak
stalo (§ 87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z.z.).
III.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa
§ 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v
Obchodnom vestníku.
IV.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred
jeho predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
V.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky
ním vyhotovené potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia
obsahovať zákonom stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 65/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.04.2017

Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K007328
Spisová značka: 1K/34/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PROFISPOL, s.r.o., U Hluška, Okružná
103/37, 022 01 Čadca, IČO: 46 011 633, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, so sídlom kancelárie: Dončova
13, 034 01 Ružomberok, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005,
na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol

P o t v r d z u j e prevod prihlásenej pohľadávky veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad
Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, vo výške 310,45 €, zapísanej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 70/S, na
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K007329
Spisová značka: 1K/8/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milena Neuwirthová, nar. 16.12.1951,
bytom C. Majerníka 4664/5, 036 01 Martin, do 31.3.2016 podnikajúca pod obchodným menom: Milena Neuwirthová
NOPA plus, IČO: 14 266 202, miesto podnikania: Thurzova 16, 036 01 Martin, správcom ktorého je: JUDr. Mária
Cabadajová, so sídlom kancelárie: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s.
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod prihlásenej pohľadávky veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa
2, Žilina, vo výške 33,58 €, zapísanej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 16, na veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Slovenskej republike - Daňovému úradu Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, zanikne zverejnením oznamu
o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného
konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
návrh).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo
vrátane
príloh,
na Okresnom súde Žilina.
Za deň adoručenia
sa považuje nasledujúci Deň
deň vydania:
po zverejnení
Obchodný
vestník
65/2017
Konkurzy
reštrukturalizácie
03.04.2017
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K007330
Spisová značka: 1K/21/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CORAX SK, s.r.o., Bytčická 89, 010 09
Žilina, IČO: 44 225 636, správcom ktorého je: Mgr. Andrea Šperková, so sídlom kancelárie: Palárikova 76, 022 01
Čadca, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie
prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka
Kráľa 2, Žilina, vo výške 60 €, zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č. 71 a 72, na veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K007331
Spisová značka: 1K/25/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Pokusa, nar. 03.12.1952,
bytom 027 44 Štefanov nad Oravou 17, zastúpeného: JUDr. Ivanom Jánošíkom, advokátom, Klincovej 35, Bratislava,
správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, so sídlom kancelárie: Dončova 13, 034 01 Ružomberok, v časti o návrhu
Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka
Kráľa 2, Žilina, vo výške 867,60 €, zapísaných v zozname pohľadávok pod č. 171/S - 182/S, na veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Slovenskej republike - Daňovému úradu Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, zanikne zverejnením oznamu
o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného
konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je Vydáva
potrebné
uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
spisovú značku konania.
potrebné
uviesť proti
ktorému
rozhodnutiu
smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, z
a o Ďalej
zmeneje
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
58
návrh).

Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod
alebo
prechod
pohľadávky priamo týka.
Obchodný
vestník
65/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.04.2017
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 65/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.04.2017

K007332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Samuel Bibza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 232, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.5.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2016 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu Ing. Samuel Bibza, trvale bytom Roľnícka 232, Bratislava, nar. 8.5.1947,
týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej adresy
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K007333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa ICZ Slovakia a.s., so sídlom Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, IČO: 36 328 057,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
600,00 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K007334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AB Cosmetics, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 661 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2012 S1138
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.04.2017

Okresný súd Bratislava I
25K/16/2012
Iné zverejnenie

Správca v zmysle ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do konkurzného konania vedeného na majetok úpadcu AB
Cosmetics, s.r.o. v konkurze pod sp. zn. 25K/16/2012 bola doručená súhrnná prihláška pohľadávok veriteľa SR Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava, s celkovou výškou 6.424.035,28 EUR.

K007335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Awni Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 29, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/26/2016 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Súpisová
hodnota
[EUR]

Podstata

Názov

Všeobecná
podstata

Suma zo mzdy v rozsahu podľa § 68 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z., v akom
môže byť mzda postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou zrazená
1019,59
zamestnávateľom NIEDAX, s.r.o., Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava za
obdobie február 2017 / § 72 ods. 2 ZKR /

Stav

Dátum
zapísania

Dôvod
zapísania

Zaradený
do súpisu

27.3.2017

majetok
úpadcu

V Bratislave 27.3.2017

Mgr. Petra Muroňová

K007336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Lucia Očenášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 4384/8, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/16/2015 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/16/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.04.2017

Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu Mgr. Lucia Očenášová, bytom Dlhá 4384/8, 903 01 Senec, nar.
31.03.1978, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z
doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K007337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Camping City, s. r. o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 826 806
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/56/2015 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/56/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu Camping City, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Mlynské nivy 73, 821 05
Bratislava, IČO: 43 826 806, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného
správcu, a to z doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A,
821 01 Bratislava.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K007338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EMOP V.J. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klincová 37, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 713 177
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/27/2014 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu EMOP V.J. s.r.o., so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 44 713
177, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej
adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AT PRIMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 400 854
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2016 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o popretí pohľadávky
Oznámenie o popretí pohľadávky veriteľa: MISFAT EUROPE Sp. z o.o., so sídlom: Aleja Jana Pawla II., 23
Waszawa, Poľská republika, IČO: 142691675, (ďalej len „Veriteľ“) s odkazom na ustanovenie § 29 ods. 8 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, cituejeme: "Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku."
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: AT PRIMA,
s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava, IČO: 47 400 854, právne zastúpeného: Studio Legale,
s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava, (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu
Úpadcu bol ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Plynárenská 1, 821 09
Bratislava, Slovenská republika, zn. správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 5/2017 dňa 09.01.2017.
Dňa 27.02.2017 nám bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška 10 nezabezpečených pohľadávok
veriteľa: MISFAT EUROPE Sp. z o.o., so sídlom: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika, IČO:
142691675, (ďalej len „Veriteľ“), ktoré následne boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod poradovými číslami:
17/261 až 17/277.
Prihlásené pohľadávky Veriteľa sme s odbornou starostlivosťou porovnali s účtovnou a inou evidenciou Úpadcu
a zoznamom záväzkov Úpadcu. Súčasne sme vykonali aj vlastné šetrenie. Na základe takto vykonaného šetrenia
a preskúmavania pohľadávok Veriteľa sme dospeli k záveru, že prihlásené pohľadávky zapísané v zozname
pohľadávok pod poradovými číslami 17/261 až 17/277 sú sporné, a to čo do prihlásených nákladov z uplatnenia.
Z uvedeného dôvodu boli tieto pohľadávky popreté v rozsahu viď nižšie.

POHĽADÁVKA č. 17/261
Vaše číslo: poradové číslo 1-01 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 2.271,91 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Istina: 2.231,91 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 2.231,91 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/01339/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.

Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 17/262
Vaše číslo: poradové číslo 1-02 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 1.270,36 EUR
Istina: 1.230,36 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 1.230,36 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/01102/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 17/263

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vaše číslo: poradové číslo 1-03 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 48,40 EUR
Istina: 8,40 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 8,40 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/01093/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.

Pohľadávka bola popretá len Správcom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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POHĽADÁVKA č. 17/264
Vaše číslo: poradové číslo 1-04 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 350,13 EUR
Istina: 310,13 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 310,13 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/00942/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.

Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 17/265
Vaše číslo: poradové číslo 1-05 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 1.889,22 EUR
Istina: 1.849,22 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 1.849,22 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/00847/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 03.04.2017

Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 17/266
Vaše číslo: poradové číslo 1-06 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 47,62 EUR
Istina: 7,62 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 7,62 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/00805/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 03.04.2017

Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 17/267
Vaše číslo: poradové číslo 1-07 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 340,25 EUR
Istina: 300,25 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 300,25 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/00804/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 03.04.2017

Popretie:

Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 17/268
Vaše číslo: poradové číslo 1-08 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 434,76 EUR
Istina: 394,76 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 394,76 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/00708/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 03.04.2017

Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 17/269
Vaše číslo: poradové číslo 1-09 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 2.382,06 EUR
Istina: 2.342,06 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 2.342,06 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/00664/MIS za dodanie tovaru na základe
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 03.04.2017

Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/00664/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom

POHĽADÁVKA č. 17/270
Vaše číslo: poradové číslo 1-10 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 751,96 EUR
Istina: 711,96 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 711,96 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 03.04.2017

Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/00590/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom

POHĽADÁVKA č. 17/271
Vaše číslo: poradové číslo 1-11 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 1.889,08 EUR
Istina: 1.849,08 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 1.849,08 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 03.04.2017

Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/00589/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.
POHĽADÁVKA č. 17/272
Vaše číslo: poradové číslo 1-12 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 536,39 EUR
Istina: 496,39 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 496,39 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 03.04.2017

Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/00588/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 17/273
Vaše číslo: poradové číslo 1-13 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 239,07 EUR
Istina: 199,07 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 199,07 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 03.04.2017

Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/00587/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 17/274
Vaše číslo: poradové číslo 1-14 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 161,90 EUR
Istina: 121,90 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 121,90 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/00371/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 17/275

Vaše číslo: poradové číslo 1-15 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 119,45 EUR
Istina: 79,45 EUR
Príslušenstvo:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 79,45 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/00370/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 17/276
Vaše číslo: poradové číslo 1-16 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 3.379,35 EUR
Istina: 3.339,35 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 3.339,35 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/00368/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 17/277
Vaše číslo: poradové číslo 1-17 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: MISFAT EUROPE Sp. z o.o.
Sídlo: Aleja Jana Pawla II., 23 Waszawa, Poľská republika
IČO: 142691675
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 27.02.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Prihlásená celková suma pohľadávky: 269,87 EUR
Istina: 229,87 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 229,87 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia faktúry č. FAU/15/00278/MIS za dodanie tovaru na základe
kúpnej zmluvy.
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.

Pohľadávka bola popretá len Správcom.

Poučenie
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 17 ZKR pohľadávku popretú len správcom a pohľadávku popretú
veriteľom so súhlasom tohto veriteľa môže správca písomne uznať, ak o jej určení ešte nerozhodol
súd. Uznaním sa popretá pohľadávka v uznanom rozsahu považuje za zistenú.
Správca poučuje veriteľa o možnosti domáhať sa v zmysle ustanovenia § 32 ods. 9 ZKR na súde
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca poučuje veriteľa o možnosti domáhať sa v zmysle ustanovenia § 32 ods. 9 ZKR na súde
určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli
pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní od
doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. V žalobe sa
veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže
domáhať
najviac
toho,
čo
uviedol
v
prihláške.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca S 1818
Ing. Maroš Semko, zástupca kancelárie
správca Úpadcu AT PRIMA, s.r.o. v konkurze

K007340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Topoľská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budyšínska 1, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.1.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/35/2013 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/35/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu Anna Topoľská, bytom Budyšínska 1, 831 03 Bratislava, nar.
26.1.1972, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z
doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K007341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Popovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2016 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Štefan Popovič, nar. 06.09.1979, bytom Furdekova 21, 851 04 Bratislava,
týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej adresy
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K007342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AT PRIMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 400 854
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2016 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ozámenie o popretí pohľadávky
Oznámenie o popretí pohľadávky veriteľa: Q4Y S.A. so sídlom: Promyka 2a, Urzut, Mlochów, Poľská republika,
IČO: 142167543, (ďalej len „Veriteľ“), s odkazom na ustanovenie § 29 ods. 8 zákona č. 7/2005 z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, citujeme: "Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom
alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa
mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku."
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: AT PRIMA,
s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava, IČO: 47 400 854, právne zastúpeného: Studio Legale,
s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava, (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu
Úpadcu bol ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Plynárenská 1, 821 09
Bratislava, Slovenská republika, zn. správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 5/2017 dňa 09.01.2017.
Dňa 27.02.2017 nám bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška 10 nezabezpečených pohľadávok
veriteľa: Q4Y S.A. so sídlom: Promyka 2a, Urzut, Mlochów, IČO: 142167543, (ďalej len „Veriteľ“), ktoré následne
boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod poradovými číslami: 18/278 až 18/287.
Prihlásené pohľadávky Veriteľa sme s odbornou starostlivosťou porovnali s účtovnou a inou evidenciou Úpadcu
a zoznamom záväzkov Úpadcu. Súčasne sme vykonali aj vlastné šetrenie. Na základe takto vykonaného šetrenia
a preskúmavania pohľadávok Veriteľa sme dospeli k záveru, že prihlásené pohľadávky zapísané v zozname
pohľadávok pod poradovými číslami 18/278 až 18/287 sú sporné, a to čo do prihlásených nákladov z uplatnenia.
Z uvedeného dôvodu boli tieto pohľadávky popreté v rozsahu viď nižšie.

POHĽADÁVKA č. 18/278

Vaše číslo: poradové číslo 1-01 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: Q4Y S.A.
Sídlo: Promyka 2a, 05-831 Urzut, Mlochów, Poľská republika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 142167543
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 28.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 625,77 EUR
Istina: 585,77 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 585,77 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia kúpnej ceny za dodaný tovar na základe faktúry č.
FAU/15/02661/Q4Y
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.

Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 18/279

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

84

Obchodný vestník 65/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.04.2017

Vaše číslo: poradové číslo 1-02 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: Q4Y S.A.
Sídlo: Promyka 2a, 05-831 Urzut, Mlochów, Poľská republika
IČO: 142167543
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 28.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 581,30 EUR
Istina: 541,30 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 541,30 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia kúpnej ceny za dodaný tovar na základe faktúry č.
FAU/15/02227/Q4Y
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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POHĽADÁVKA č. 18/280
Vaše číslo: poradové číslo 1-03 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: Q4Y S.A.
Sídlo: Promyka 2a, 05-831 Urzut, Mlochów, Poľská republika
IČO: 142167543
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 28.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 44,40 EUR
Istina: 4,40 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 4,40 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia kúpnej ceny za dodaný tovar na základe faktúry č.
FAU/15/02214/Q4Y
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 18/281
Vaše číslo: poradové číslo 1-04 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: Q4Y S.A.
Sídlo: Promyka 2a, 05-831 Urzut, Mlochow, Poľská republika
IČO: 142167543
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 28.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 253,20 EUR
Istina: 213,20 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 213,20 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia kúpnej ceny za dodaný tovar na základe faktúry č.
FAU/15/02213/Q4Y
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 18/282
Vaše číslo: poradové číslo 1-05 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: Q4Y S.A.
Sídlo: Promyka 2a, 05-831 Urzut, Mlochow, Poľská republika
IČO: 142167543
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 28.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 44,40 EUR
Istina: 4,40 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 4,40 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia
FAU/15/01978/Q4Y

kúpnej ceny za dodaný tovar na základe faktúry č.

Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 18/283
Vaše číslo: poradové číslo 1-06 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: Q4Y S.A.
Sídlo: Promyka 2a, 05-831 Urzut, Mlochow, Poľská republika
IČO: 142167543
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 28.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 2.558,68 EUR
Istina: 2.518,68 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 2.518,68 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia
FAU/15/01976/Q4Y

kúpnej ceny za dodaný tovar na základe faktúry č.

Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 18/284
Vaše číslo: poradové číslo 1-07 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: Q4Y S.A.
Sídlo: Promyka 2a, 05-831 urzut, Mlochow, Poľská republika
IČO: 142167543
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 28.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 766,62 EUR
Istina: 726,62 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 726,62 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia kúpnej ceny za dodaný tovar na základe faktúry č.
FAU/15/01827/Q4Y
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 18/285
Vaše číslo: poradové číslo 1-08 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: Q4Y S.A.
Sídlo: Promyka 2a, 05-831 Urzut, Mlochow, Poľská republika
IČO: 142167543
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 28.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 331,07 EUR
Istina: 291,07 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 291,07 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia kúpnej ceny za dodaný tovar na základe faktúry č.
FAU/15/01761/Q4Y
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.

Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 18/286
Vaše číslo: poradové číslo 1-09 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: Q4Y S.A.
Sídlo: Promyka 2a, 05-831 Urzut, Mlochow, Poľská republika
IČO: 142167543
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 28.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 1.479,24 EUR
Istina: 1.439,24 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 1.439,24 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia kúpnej ceny za dodaný tovar na základe faktúry č.
FAU/15/01629/Q4Y
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.

POHĽADÁVKA č. 18/287
Vaše číslo: poradové číslo 1-10 (súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 14.02.2017)
Veriteľ: Q4Y S.A.
Sídlo: Promyka 2a, 05-831 Urzut, Mlochów, Poľská republika
IČO: 142167543
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 28.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 358,53 EUR
Istina: 318,53 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 40,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 318,53 EUR
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 27.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia kúpnej ceny za dodaný tovar na základe faktúry č.
FAU/15/01437/Q4Y
Deň zistenia: 27.03.2017
Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE

Popretie:
Deň popretia: 27.03.2017
Výška popretia: 40,- EUR
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásených pohľadávok zistil, že Veriteľ si spolu
s istinou pohľadávky prihlásil ako príslušenstvo pohľadávky náklady z uplatnenia vo výške 40,- Eur, ktoré
však žiadnym spôsobom nezdôvodnil ani nepreukázal. Nakoľko správca nemá vedomosť na základe čoho
si veriteľ náklady z uplatnenia prihlásil bol nútený takto prihlásené náklady z uplatnenia poprieť.
Pohľadávka bola popretá len Správcom.
Poučenie
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 17 ZKR pohľadávku popretú len správcom a pohľadávku popretú veriteľom so
súhlasom tohto veriteľa môže správca písomne uznať, ak o jej určení ešte nerozhodol súd. Uznaním sa popretá
pohľadávka v uznanom rozsahu považuje za zistenú.
Správca poučuje veriteľa o možnosti domáhať sa v zmysle ustanovenia § 32 ods. 9 ZKR na súde určenia popretej
pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť
uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí
pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva.
V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca S1818
Ing. Maroš Semko, zástupca kancelárie
správca Úpadcu AT PRIMA s.r.o. v konkurze

K007343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Baštrnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1981

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2014 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Ing. Peter Baštrnák, bytom Holíčska 3, 851 05 Bratislava, nar. 06.07.1981,
týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej adresy
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K007344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FORLEN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 23, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 925 221
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/18/2014 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/18/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: FORLEN s.r.o., so sídlom Rázusova 23, 902 01 Pezinok, IČO: 35 925 221,
týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej adresy
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K007345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Food Court s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haburská 49/A, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 289 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/63/2013 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/63/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Food Court s.r.o. v likvidácii, so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava,
IČO: 46 289 721, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z
doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Oľga Karásková, správca

K007346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IRO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 132 121
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/3/2014 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/3/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: IRO, s. r. o., so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 34 132 121,
týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej adresy
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K007347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RM build, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 12, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 493 924
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/55/2011 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/55/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: RM build, s.r.o., so sídlom Černyševského 12, 851 01 Bratislava, IČO: 44
493 924, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z
doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K007348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majoránova 14764/9, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/34/2016 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/34/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Ivan Cako, nar. 28.12.1972, bytom Majoránova 14764/9, 821 07
Bratislava, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z
doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K007349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Martišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lotosová 1027/5, 900 45 Malinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1976
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/4/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, správca
úpadcu: Andrea Martišková, nar. 09.07.1976, bytom Lotosová 1027/5, 900 45 Malinovo, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. 8K/4/2017 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK39 1111 0000
0011 3965 9007 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Bratislave, dňa 29.03.2017
FARDOUS PARTNERS správcovska, k.s., správca

K007350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Šelestiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.F. Scherera 4799/36, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/56/2015 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/56/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Matúš Šelestiak, nar. 17.03.1982, E.F. Scherera 4799/36, 92101 Piešťany,
týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej adresy
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K007351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Gallai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medveďovej 9, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 786 540
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/45/2012 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/45/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Adrián Gallai, bytom Medveďovej 9, 851 04 Bratislava, IČO: 11786540, týmto
oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej adresy
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
Mgr. Michal Kiča, správca

K007352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Krištofič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenárska 10, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/12/2013 S 1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/12/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Ing. Peter Krištofič, bydlisko Kamenárska 10, 821 04 Bratislava, narodeného
dňa 5. 11. 1964, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z
doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava.
Mgr. Michal Kiča, správca

K007353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PR Richter s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 320 902
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/79/2012 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/79/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: PR Richter s.r.o., so sídlom Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, IČO:
31 320 902, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z
doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava.
Mgr. Michal Kiča, správca

K007354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZZ TOP Slovakia s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 680 575
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/14/2013 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/14/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: ZZ TOP Slovakia s.r.o., so sídlom: Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO: 36 680
575, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej
adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
Mgr. Michal Kiča, správca

K007355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Gavlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajčianska 5086/14, 820 14 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Dušan Gavlík, nar. 29.03.1972, Rajčianska 5086/14, 820 14 Bratislava, týmto
oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej adresy
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
Mgr. Michal Kiča, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUX Group, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 815 027
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2011 S 1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: LUX Group, a.s., so sídlom Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, IČO: 35
815 027, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z
doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava.
Mgr. Michal Kiča, správca

K007357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kapičiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2016 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Marek Kapičiak, nar. 13.05.1984, trv. byt. 1. mája 45, 902 01 Pezinok, týmto
oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej adresy
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
Mgr. Michal Kiča, správca

K007358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Auto Group a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galvaniho 13, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 397 093
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2010 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/2/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Auto Group a.s. v konkurze, so sídlom Galvaniho 13, 821 04 Bratislava, IČO
31 397 093, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z
doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava.
JUDr. Michal Mišík, správca

K007359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Bečvářová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 277, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/23/2015 S 1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/23/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Renáta Bečvářová, nar. 15.07.1965, bytom Malé Leváre 277, 908 74 Malé
Leváre, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej
adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
JUDr. Michal Mišík, správca

K007360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Gajarská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Devínske Jazero 5911/4, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2013 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Lucia Gajarská, trvale bytom Devínske Jazero 5911/4, 841 07
Bratislava–Devínska Nová Ves, nar. 12.10.1980, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene
sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
JUDr. Michal Mišík, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PM Dunajská Streda s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská 21, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 279 101
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/78/2012 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/78/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu PM Dunajská Streda s.r.o., so sídlom Liptovská 21, 821 09 Bratislava, IČO 45
279 101, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z
doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava.
JUDr. Michal Mišík, správca

K007362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rozmin s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karadžičova 8/A, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 174 033
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/9/2014 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/9/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Rozmin s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 174 033,
týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej adresy
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
JUDr. Michal Mišík, správca

K007363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROSH, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná 7/C, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 373 184
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/34/2011 S 1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/34/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu ROSH, spol. s.r.o., so sídlom Krajná 7/C, 821 04 Bratislava, IČO 36 373 184,
sp. zn. 3K/34/2011, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to
z doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava.
JUDr. Michal Mišík, správca

K007364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WORLD INSURANCE CONSULTING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Syslia 27, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 787 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2015 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/33/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu WORLD INSURANCE CONSULTING, s.r.o., so sídlom Syslia 27, 821 05
Bratislava, IČO: 35 787 872, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného
správcu, a to z doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A,
821 01 Bratislava.
JUDr. Michal Mišík, správca

K007365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Zieglerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Hollého 2789/60, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2013 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Zuzana Zieglerová, nar. 19.07.1976, bytom J. Hollého 2789/60, 901 01
Malacky, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z
doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava.
JUDr. Michal Mišík, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Manda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3105/4, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/28/2016 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/28/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Ing. Ladislav Manda, nar. 06.04.1952, bytom Holíčska 3105/4, 851 01
Bratislava, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z
doterajšej adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava.
JUDr. Michal Mišík, správca

K007367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AV & JV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrasťová 23/B, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 404 913
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/41/2011 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/41/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu AV & JV, spol. s.r.o., so sídlom Chrasťová 23/B, 831 01 Bratislava, IČO 44 404
913, týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej
adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
JUDr. Michal Mišík, správca

K007368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Kittlerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 3121/4, 831 06 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/12/2017 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/12/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Miroslav Kapolka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zlatica Kittlerová, nar. 05.07.1972, bytom Dopravná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Miroslav Kapolka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zlatica Kittlerová, nar. 05.07.1972, bytom Dopravná
3121/4, 831 06 Bratislava - Rača, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/12/2017,
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii
správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od
09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je
potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 907 798 914, alebo elektronickou poštou na
e-mailovú adresu: kapolka@spravca.eu

Ing. Miroslav Kapolka, správca.

K007369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Baštrnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2014 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Ing. Peter Baštrnák, bytom Holíčska 3, 851 05 Bratislava, nar. 06.07.1981
týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:
35. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac január 2017 v sume 716,23 €, súpisová hodnota 716,23 €
36. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac február 2017 v sume 716,20 €, súpisová hodnota 716,20 €
JUDr. Oľga Karásková, správca

K007370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ondrejčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava - Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2015 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. – o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej aj ako „ZKR“)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe záväzného pokynu Okresného úradu Bratislava zo dňa 23.03.2017 v zmysle § 84 ods. 1 ZKR, JUDr.
Karol Kovár, so sídlom: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu: S 310, ustanovený správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn. 4K/13/2015, na majetok úpadcu Juraj Ondrejčák, nar. 2. júla 1976,
trvale bytom: Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač, občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako
„úpadca“), vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR 5. kolo verejného ponukového konania, na
predkladanie návrhov/ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy, za účelom speňaženia majetku zapísaného v súpise
majetku všeobecnej podstaty pod súpisovou zložkou č. 37. Obhliadka nižšie uvedeného nákladného prívesu sa
uskutoční dňa 12. apríla 2017 v čase od 10:00 – 12:00 hod. a to v priestoroch garáže domu na adrese – Cesta
na Klanec 83/83, 841 03 Bratislava – Lamač.

I.
Predmet predaja
Dôvod
Číslo
Deň zapísania
zapísania
súpisnej
majetku
do Popis
majetku
do
zložky
súpisu
súpisu

37.

§ 67 ods. ods.
1 písm. a) 01.07.2015
ZKR

Súpisná
Počet Spoluvlast.
hodnota
kusov podiel úpadcu
v EUR.

nákladný príves, DC plošinová karoséria,
VEZEKO HUSKY BB1/P1300, šedej
1
farby, EČV: BA698YT, kategória O2,
celková hmotnosť: 1300 kg

1/1

5.000,-

Najnižšie
podanie
v EUR.

1.500,-

II.

Podmienky verejného ponukového konania

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedenom článku III., zloží na konkurzný účet úpadcu
vratnú peňažnú zábezpeku.

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedených článkoch IV. a V., navrhne/ponúkne za
položku č.37 speňažovaného majetku najvyššiu kúpnu cenu v rámci príslušného kola verejného
ponukového konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. V 5. kole je minimálna výška podania 30 % súpisnej hodnoty za položku č.37 speňažovaného
majetku.

III.

Podmienky zloženia zábezpeky

·

Záujemca zloží peňažnú zábezpeku vo výške 20% zo sumy najnižšieho podania, a to v prospech nižšie
uvedeného účtu konkurznej podstaty úpadcu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK5311110000001325147005
Variabilný symbol: číslo súpisovej zložky (čísla 37)

Správa pre adresáta: svoje meno a priezvisko/obchodné meno spolu s rodným číslom v prípade
fyzickej osoby, resp. IČO v prípade právnickej osoby.

·

Zábezpeka musí byť pripísaná v stanovenej minimálnej výške na vyššie uvedenom správcovskom účte
najneskôr deň pred otváraním ponúk, inak sa na ponuku záujemcu prihliadať nebude.

·

V prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde z
jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o úspešnosti jeho
podania v rámci verejného ponukového konania, ním poskytnutá peňažná zábezpeka prepadne
v prospech konkurznej podstaty majetku úpadcu ako zmluvná pokuta za porušenie podmienok tejto
súťaže.

IV.

Termín a miesto predkladania návrhov/ponúk

·

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom
„Juraj Ondrejčák“ – PONUKA/NÁVRH – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ“ na adrese
správcovskej kancelárie správcu JUDr. Karol Kovár: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.

·

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
tohto oznamu o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže v Obchodnom vestníku SR, pričom v posledný deň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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tohto oznamu o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže v Obchodnom vestníku SR, pričom v posledný deň
lehoty je určený čas doručenia do 15:00 hod.

V.

Nevyhnutné podmienky návrhu/ponuky

·
·

Presné vymedzenie predmetu predaja, o ktorý má záujemca záujem tak, aby bolo možné ho jednoznačne
identifikovať.
Návrh kúpnej ceny v eurách (€)

·

Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky.

·

Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

·

V prípade ak ponuku predkladá záujemca – fyzická osoba, predloží súhlas so spracovaním osobných
údajov.

·

Na ponúkané kúpne ceny v nižšej výške ako je stanovené najnižšie podanie pre jednotlivé ponúkané
majetky sa nebude prihliadať.

·

Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz
predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.

·

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

·

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať zložky č.37 - majetku patriaceho do
konkurznej podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, ktoré sa budú týkať súpisnej zložky
č.37 majetku konkurznej podstaty, bude sa brať zreteľ iba na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol
najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu predaja.

·

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, má prednosť tá
ponuka, ktorá bola doručená ako prvá.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VI.
Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca za prítomnosti zamestnanca
Okresného úradu Bratislava, a to do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto
otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk.

Správca konkurznej podstaty vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a
záväzný pokyn Okresného úradu Bratislava.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov, ktorí predložili svoju ponuku o výsledku príslušného
kola verejnej obchodnej súťaže.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/55568213, prípadne mailom na adrese: zitna@plg.sk

JUDr. Karol Kovár
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K007371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sanford s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 450 835
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/4/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/4/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o zmene sídla správcu
Advisors k.s., IČO: 46 570 675, značka správcu S1590, reštrukturalizačný správca dlžníka Sanford s.r.o., so
sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 47 450 835, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 47 450 835, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene
sídla kancelárie správcu na adresu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do reštrukturalizačného spisu v kancelárii správcu na adrese: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne pracovný deň vopred na
vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: office@advisorsks.sk.
Advisors k.s. reštrukturalizačný správca

K007372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lennerová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2626 / 45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/66/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/66/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o zmene sídla správcu
Advisors k.s., IČO: 46 570 675, značka správcu S1590, správca konkurznej podstaty úpadcu: Gabriela
Lennerová, nar. 21.04.1980, bytom Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k
zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne pracovný deň vopred na
vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: office@advisorsks.sk.
Advisors k.s. správca konkurznej podstaty

K007373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o zmene sídla správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Advisors k.s., IČO: 46 570 675, značka správcu S1590, správca konkurznej podstaty úpadcu: ABC KLIMA s. r. o.,
so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, IČO: 31 354 131, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu na adresu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne pracovný deň vopred na
vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: office@advisorsks.sk.
Advisors k.s. správca konkurznej podstaty

K007374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Auto Bavarija, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodonínska 13, 832 64 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 810 282
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Koceľova 13, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/11/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/11/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o zmene sídla správcu
Advisors k.s., IČO: 46 570 675, značka správcu S1590, správca konkurznej podstaty úpadcu: Auto Bavarija, a.s.,
so sídlom Hodonínska 13, 832 64 Bratislava, IČO: 36 810 282, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu na adresu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne pracovný deň vopred na
vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: office@advisorsks.sk.
Advisors k.s. správca konkurznej podstaty

K007375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomkovič Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 288/116, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1974
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2015 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o zmene sídla správcu
Advisors k.s., IČO: 46 570 675, značka správcu S1590, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ladislav Tomkovič,
nar. 16.06.1974, bytom Nová 288/116, 900 31 Stupava, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu na adresu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne pracovný deň vopred na
vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: office@advisorsks.sk.
Advisors k.s. správca konkurznej podstaty

K007376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 402, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/32/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/32/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Oláh, nar.: 22.09.1986, bytom: 925 62 Váhovce 402
(ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 36K/32/2016, týmto
v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku doplnenie súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu o novú súpisovú zložku
majetku, a to:
A. Hnuteľná vec
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

9
350
350

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
22.02.2017, majetok patriaci úpadcovi
Televízor Samsung LE46C550 a stolík
pod TV čierny
Clementisove sady 1410/22, Galanta
Používaný

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €

10
25
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25

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

Rok výroby, stav opotrebovanosti

1/1
22.02.2017, majetok patriaci
úpadcovi
Konferenčný stolík, biely
Clementisove sady 1410/22,
Galanta
Používaný

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

11
10
10

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

Rok výroby, stav opotrebovanosti

1/1
22.02.2017, majetok patriaci
úpadcovi
Stolička – taburetka, biela
Clementisove sady 1410/22,
Galanta
Používaná

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

12
10
10

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

Rok výroby, stav opotrebovanosti

1/1
22.02.2017, majetok patriaci
úpadcovi
Obraz, 4 kusy
Clementisove sady 1410/22,
Galanta
Používané

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

13
25
25

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
22.02.2017, majetok patriaci
úpadcovi
Lampa, bielo-čierna
Clementisove sady 1410/22,
Galanta

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
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Rok výroby, stav opotrebovanosti

Používaná

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

14
20
20

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
22.02.2017, majetok patriaci
úpadcovi
Reproduktory Genius SP-HF
1100X
Clementisove sady 1410/22,
Galanta
Používané

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

15
40
40

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
22.02.2017, majetok patriaci úpadcovi
DVD prehrávač Panasonic s Blu-ray discom
DMP-BDT130 spolu s káblami
Clementisove sady 1410/22, Galanta
Používaný

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

16
40
40

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

Rok výroby, stav opotrebovanosti

1/1
22.02.2017,
majetok
patriaci
úpadcovi
Tlačiareň
HP
Deskjet
Ink
Advantage 5525
Clementisove
sady
1410/22,
Galanta
Používaná

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

17
25
25

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
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Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
22.02.2017,
majetok
patriaci
úpadcovi
Mikrovlnka s grilom electrolux
EMS 21400
Clementisove
sady
1410/22,
Galanta
Používaná

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

18
45
45

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
22.02.2017, majetok patriaci úpadcovi
Prietokový ohrievač vody s filtráciou
Bosh THD 2023
Clementisove sady 1410/22, Galanta
Používaný

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

19
30
30

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

Rok výroby, stav opotrebovanosti

1/1
22.02.2017, majetok patriaci
úpadcovi
Fritéza Philips HD6161
Clementisove sady 1410/22,
Galanta
Používaná

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

20
17
17

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
22.02.2017, majetok patriaci
úpadcovi
Skriňa bielo-čierna s krištálikmi
Váhovce 402
Používaná

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Mgr. Marek Piršel - správca
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K007377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTODIELY & GASTRO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gbely 1820, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 069 771
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36K/44/2016 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/44/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEC:

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, Vám ako konkurzný správca úpadcu
AUTODIELY & GASTRO s.r.o., so sídlom 908 45 Gbely 1820 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka AUTODIELY & GASTRO s.r.o., so sídlom 908 45 Gbely 1820, IČO: 46 069 771, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 35456/T (ďalej ako úpadca), oznamujem nasledovné:
In accordance with the Council regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000, I as a bankruptcy trustee of the
bankrupt AUTODIELY & GASTRO Ltd., 908 45 Gbely 1820, ID: 46 069 771, registered in the Commercial Register
of the District Court Trnava, section Sro, vl. č. 35456/T ( hereinafter referred to as the bankrupt), notirfy you as
follows:
1. V právnej veci navrhovateľa – dlžníka AUTODIELY & GASTRO s.r.o., so sídlom 908 45 Gbely 1820 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka AUTODIELY & GASTRO s.r.o., so sídlom 908 45 Gbely 1820, IČO: 46 069
771, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 35456/T rozhodol Okresný súd
Tnava v konaní pod sp.zn. 36K/44/2016, uznesením zo dňa 20.3.2017, o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka .
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 61/2017 dňa 28.3.2017.
In the case of Plaintiff - the borrower AUTODIELY & GASTRO Ltd., 908 45 Gbely 1820 on the application for a
declaration of bankruptcy AUTODIELY & GASTRO Ltd., 908 45 Gbely 1820, ID: 46 069 771, registered in the
Commercial Register of the District Court Trnava, section Sro, vl. no. 35456 / T decided Tnavá District Court in
proceedings under file 36K / 44 / 2016, by order dated 20.3.2017, on the declaration of bankruptcy. The resolution
was published in the Commercial Bulletin Nr. 61/2017 on 28.3.2017.
2 . V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej le ZKR) pohľadávka, ktorá nie je
pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Under the Act No.7 / 2005 Z.z. on bankruptcy and restructuring (the ZKR) claims not claim the essence, bankrupt
applicable
entry
form.
Application shall be filed in one counterpart with the administrator, and the administrator must be received in the
login within 45 days of the declaration of bankruptcy, in one counterpart creditor delivers an application to the Court.
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Creditor his claim completed application along with attachments. The application shall be filed on a form which
appears in the annex no. 665/2005 Coll, which implements certain provisions of law. 7/2005 Z.z. on bankruptcy and
restructuring and on amendments to certain laws.
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v obchodnom vestníku po doruční prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
If a creditor application later deliver to the administrator, the application is taken into account, the creditor can not
exercise the voting rights and other rights related to the claim. The right to a proportional satisfaction of the creditor
is not affected, but may be satisfied only from the yield falling to schedule the general nature of which was
announced intention to set up in business after doruční Journal application administrator. Inclusion of such of debts
of the manager published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the registered amount.
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku
pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma
pohľadávky, f)
podpis.
The application must be submitted on the prescribed form and must contain the basic essentials, otherwise the
application will not be considered. The basic elements of the application are: a)
name, surname and address
or name and address of the creditor, b)
name, surname and address or name and address of the bankrupt, c)
the legal basis of the claim, d)
order of satisfying the claims of a general nature, e)
the total amount of the
claim, f)
signature.
6. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na úzmeí Slovenskej
republiky.
If a creditor does not have residence or registered office or branch of the company in the territory of the Slovak
Republic, it is required to state in the application a representative that has residence or registered office in the
territory of the Slovak republic for service of documents.
7. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne.
Any applications which di not meet the statutory requirements, are not signed and dated or are not received within
the deadline, shsll not taken into accont. Unregistered security right shall expire by elapsing the deadline for loding
the claims.
8. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
In the case of secured claims in the application reached the administrator must be properly and timely
implementation of the security right, not in the regular filing period of 45 days from the declaration of bankruptcy,
expires.
9. Správca nie je povinný vyzvať verieľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovania pohľadávok.
The trustee is not require to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application.
Application may be corrected or amended only so that the original application will be replaced by new application
form with trhe trustee, namely only the deadline for lodging the claims.
10. Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
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V Dun. Strede, 29.3.2017
JUDr. Marieta Katona - správca

K007378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTODIELY & GASTRO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gbely 1820, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 069 771
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36K/44/2016 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/44/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie, kde možno nahliadať do spisu
JUDr. Marieta Katona správca úpadcu: AUTODIELY & GASTRO s.r.o., so sídlom 908 45 Gbely 1820, IČO: 46 069
771, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 35456/T, týmto oznamuje, že
účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn. 36K/44/2016 S1772 nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, a to každý pracovný deň v
úradných hodinách od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 15:00 hod., vždy len po predchádzajúcom
dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 903 237 230 alebo prostredníctvom e-mailu na
pravnicka.katona@gmail.com.
V Dun.Strede, 29.3.2017
JUDr. Marieta Katona - správca

K007379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Fabian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nedárska 788/35, 919 25 Šúrovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 841 822
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Floriš
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2016 S142
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Alexander Floriš, správca úpadcu: Vladimír Fabian, nar.: 11.6.1980, podnikajúci pod obchodným menom:
Vladimír Fabian, Nedárska 788/35, 919 25 Šúrovce, IČO: 46 841 822, podľa ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že dňa
27.2.2017 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka doručená správcovi dňa 27.3.2017, t.j. po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty. Jedná sa o súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Wüstenrot
poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, IČO: 31 383 408, a to:
- Pohľadávka v celkovej výške: 289,27 €, z toho istina: 150,50 €, úrok z omeškania: 63,69 € a náklady z uplatnenia:
75,08 €; právny dôvod: neuhradené poistné z poistnej zmluvy č. 333436 (nové číslo PZ 109/333436-8) zo dňa
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75,08 €; právny dôvod: neuhradené poistné z poistnej zmluvy č. 333436 (nové číslo PZ 109/333436-8) zo dňa
27.8.2009 so začiatkom poistenia od 1.9.2009.
V Trnave dňa 29.3.2017
JUDr. Alexander Floriš, správca

K007380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Čačala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica L.V. Beethovena 5649/21, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1977
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/38/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/38/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1752, správca úpadcu: Ján Čačala, nar.
12.06.1977, bytom Ulica L.V. Beethovena 5649/21, 917 08 Trnava (ďalej len „úpadca“), týmto podľa ustanovenia §
28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok, pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého
prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: SWAN, a.s.
Sídlo: Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 258 314
Celková suma prihlásenej pohľadávky:

758,36 €

Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

1
Neuplatnené
7/1
29.03.2017

V Šali, dňa 29.03.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K007381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vanda Skácelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 56, 919 61 Borová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.1.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/47/2016 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/47/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok na základe prihlášky pohľadávok doručenej správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Vanda Skácelová, nar. 30.1.1969, bytom 919 61 Borová 56, v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že dňa 29.3.2017 bola po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky č. 1
a následne bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:

Veriteľ: DOKA Slovakia Debniaca Technika, s.r.o., Ivánska cesta 28, Bratislava

Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok k 29.3.2017

Prihlásená suma (EUR)

10

4423,41

K007382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Drietomská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Goliána 6011/28, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2016 S 1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Jana Drietomská, nar.: 29.06.1971, bytom
Gen. Goliána 6011/28, 917 01 Trnava (podnikajúca pod obchodným menom Jana Drietomská, s miestom podnikania Školská 3, 917
01 Trnava, IČO: 30 971 934, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 207-7553),
týmto zverejňujem
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo
V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Jana Drietomská, nar.: 29.06.1971, bytom Gen. Goliána 6011/28,
917 01 Trnava (podnikajúca pod obchodným menom Jana Drietomská, s miestom podnikania Školská 3, 917 01 Trnava, IČO:
30 971 934, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 207-7553), v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, č. k. 36K/5/2016, Mgr. Marek Piršel ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, na
predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:

P.č.

Popis

Ponúknutá cena v EUR

1.

Mikrovlnná rúra LG MS-194 AS

= 15,-€

2.

TV – Samsung UE37D5000PW

= 100,-€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.

Obývačková zostava (3x vysoká skriňa, 3x
nízka skriňa) + vozík

= 100,-€

4.

Kožená sedačka, 2-kreslo

= 70,-€

5.

Kožená sedačka, 3-kreslo

= 130,-€

6.

Šatníková skriňa, strieborná

= 100,-€

Deň vydania: 03.04.2017

Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. 0917 822 724.
1. Obhliadku ponúkaného majetku nachádzajúceho sa v Trnave je možné vykonať so záujemcami po predchádzajúcej dohode termínu
so správcom na uvedenom telefonickom čísle.
2. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie
sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii online dražieb pri
zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania alebo prihodiť o minimálnu hodnotu 1 EUR.
3. Online aukcia bude ukončená do 30 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom zápisnicu.
5. Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa ukončenia
online aukcie s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny
najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy na bankový účet IBAN: SK54 1100 0000 0029 3914 1630 vedený v Tatra banka, a.s. alebo v
hotovosti do pokladne správcu.
6. V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, vlastnícke
právo prechádza na záujemcu s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online
aukcie.
Mgr. Marek Piršel, správca

K007383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agein s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 2752/9, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 246 908
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/6/2015-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/6/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Dňa 27. 03. 2017 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Agein, s. r. o., Gen. Svobodu 2752/9,
Trenčín, IČO: 46246908 doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín v celkovej výške 3254,66 €.
Prihláška veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod č. 121.
JUDr. Karol Porubčin, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Ščevko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1467/106, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/48/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/48/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov - úprava

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Dušan Ščevko, nar. 24.07.1983, bytom SNP 1467/106, 017 01 Považská
Bystrica, týmto dopĺňa a mení podanie o zvolaní ďalšej schôdze veriteľov zverejnené v Obchodnom vestníku
61/2017 zo dňa 28.03.2017, číslo K006906, v nasledovnom znení:

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Dušan Ščevko, nar. 24.07.1983, bytom SNP 1467/106, 017 01 Považská
Bystrica, v zmysle ust. § 34 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len “ZKR”) zvoláva
schôdzu veriteľov na deň 20.04.2017 o 13.00 hod. na adrese: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica s
nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rôzne
5. Záver

Prezentácia účastníkov sa bude konať od 12.30 hod. do 13.00 hod.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Ak súd nerozhodol inak, právo
hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti.

Pri prezentácii sú veritelia fyzické osoby povinní predložiť doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného
registra nie starší ako 3 mesiace spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia
veriteľov sú povinní predložiť plnomocenstvo, resp. poverenie na zastupovanie veriteľa, originál alebo osvedčenú
fotokópiu a doklad totožnosti.

JUDr. Róbert Fatura, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antónia Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 45/1933, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1966
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/49/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/49/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová
hodnota

č. zl.opis súpisovej zložky majetku
4

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
87,83 €
01/2017

5

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
107,58 €
02/2017

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K007386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 343, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac január 2017 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 59,76 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 20.2.2017.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K007387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Remšík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávnica 74, 018 54 Slávnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2014S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac január 2017 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac január 2017 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 97,30 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 15.2.2017.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K007388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Halan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhlištná 270/20, 972 46 Čereňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2015 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac január 2017 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 127,82 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 9.2.2017.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K007389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mészároš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mederská 39, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2016 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 5
iná majetková hodnota
popis
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v
663,88 EUR
EUR
deň zapísania majetku
28.03.2017
V zmysle § 67 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
dôvod zapísania majetku
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.
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K007390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Major
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 5876/17E, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2016 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznej veci úpadcu: Róbert Major, nar. 25.7.1957, bytom 940 01 Nové Zámky, Andovská 5876/17E (ďalej
ako „úpadca“), spisová zn.: 31K/13/2016, týmto Mgr. Roman Nagy, správca úpadcu v súlade so záväzným
pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho
všeobecnú podstatu a to:
HNUTEĽNÝ MAJETOK:
TYP:
Televízor značky SAMSUNG
Model: CW-21Z503N

SÚPISOVÁ HODNOTA
70 €

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:
Záujemcovia o kúpu hnuteľnej veci sú povinní ponúknuť v 1. kole verejného ponukového konania minimálne 50%
súpisovej hodnoty tohto majetku.
Podmienky ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
2. Obhliadku hnuteľnej veci je možné dohodnúť so správcom na tel.č.: 0907/103 871
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – konkurzné konanie sp.zn.: 31K/13/20160 Róbert
Major – NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 27.04.2017, na adresu kancelárie správcu: Akademická 4, 949
01 Nitra. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj
keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpusti. Riadne doručená ponuka je
záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca
môže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho ponuky na tento
predmet predaja neprihliada.
4. Obsah ponuky: Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) označenie záujemcu (v prípade právnických osôb : obchodné meno, sídlo, IČO; v prípade fyzických
osôb podnikateľov: meno a priezvisko, obchodné meno, rodné číslo, IČO, bydlisko, miesto podnikania; v
prípade fyzických osôb nepodnikateľov: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo)
b) označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj
c) ponúkanú kúpnu cenu
d) aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúci
postavenie záujemcu, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky; v prípade fyzickej osoby
nepodnikateľa fotokópiu občianskeho preukazu
e) doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu na účet správcu vo výške 10 % z ceny uvedenej v
súpise majetku všeobecnej podstaty (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku)
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f) spôsob vrátenia zaplateného preddavku (zálohy) na kúpnu cenu v prípade, ak bude účastník v
ponukovom konaní neúspešný
g) ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle
výpisu z Obchodného registra.
1. Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 10% z ceny uvedenej v súpise majetku
všeobecnej podstaty v prospech peňažného účtu úpadcu, vedený v Tatra banka, a.s., č.ú.:
2931107139/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0029 3110 7139. Záloha sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet úpadcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
2. PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY: Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu
a poukázanie zálohy na účet úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených
dokladov alebo údajov má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky ponuky.
3. TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK: Neporušené obálky budú otvorené do 5 dní od skončenia
lehoty na doručovanie ponúk v sídle kancelárie správcu. Otvárania sa zúčastní správca a zástupca
veriteľov. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
4. VYHODNOTENIE PONÚK:
ponuky budú vyhodnotené správcom do 5 dní od otvárania obálok. O výsledku vyhodnotenia ponúk
správca vyhotoví úradný záznam, ktorý bude predložený zástupcovi veriteľov.
- Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk. V
takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu
-

V prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

- Neúspešným záujemcom ponukového konania budú vrátené zaplatené finančné prostriedky na kúpnu
cenu (zálohy) v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu
zmluvu, alebo kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu, správca má nárok na zmluvnú pokutu voči
takémuto záujemcovi vo výške 10 % z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty
úpadcu
9.

Predaj majetku schváli pred uzatvorením kúpnej zmluvy zástupca veriteľov.

V Nitre, dňa 27.03.2017

Mgr. Roman Nagy, správca

K007391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Vičan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1093/11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/67/2015 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/67/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
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OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Roman Vičan, trvale bytom Nová 1093/11, 949 01 Nitra, nar. 22.01.1975, týmto
oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej adresy
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
JUDr. Michal Mišík, správca

K007392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remenár Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Blatnica 7, 956 05 Nitrianska Blatnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/47/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/47/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1770, správca úpadcu:
Ján Remenár, nar.: 20.11.1956, bytom Nitrianska Blatnica 7, 956 05 Nitrianska Blatnica v zmysle § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu
možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. SK19 0900
0000 0051 2632 3561, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie
veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Ondrej Brláš, správca

K007393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Limbová 3054/1, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7K/4/2017 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Ing. Rastislav Palutka, LL.M., so sídlom kancelárie: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Katarína Horváthová, dátum narodenia: 29.06.1982, trvale bytom: Limbová 3054/1, 010 07 Žilina, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 914 100 800, príp. e-mailom:
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Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 914 100 800, príp. e-mailom:
palutka@oddlzovacia.sk
V Žiline dňa 29.03.2017
Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca

K007394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kysel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K 14/2016 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2k 14/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava zverejnenia-storno
V OV č. 33/2017 zo dňa 16.2.2017 bolo omylom zverejnené doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty-zrážky z
nemocenských dávok v súpisovej hodnote 1.004,41 EUr. Nejedná sa o zrážky z nemocenských dávok ale sa jedná
o stav finančných prostriedkov na bankovom účte.
Na základe vyššie uvedeného správcu zverejňuje storno vyššie uvedeného zverejnenia v OV č. 33/2017 zo dňa
16.2.2017.
Ing. Štefan Straka, správca

K007395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kysel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K 14/2016 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2k 14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Zrážky z nemocenských dávok vyplatené Sociálnou poisťovnou Bratislava -§ 72, ods. 2 ZKR
Súpisová hodnota: 197,47 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
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Ing. Štefan Straka, správca

K007396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jankovičová Eva, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 8, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2013 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Mgr. Eva Jankovičová, nar. 16.12.1971, bytom Gerlachovská 8, 010 08
Žilina v súlade s § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 40 ods. 1 písm. a) Vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z.z. doplňuje súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku nasledovne:
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad úpadcu vo výške 22,00 EUR poukázaný na účet správy
podstaty
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 29

V Žiline dňa 29.03.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K007397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Klimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 82, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo

Hlavná
kategória

27

pohľadávka z Zrážka z príjmu
117,02
účtu
úpadcu 1/2017

1

Zisťovanie

28

pohľadávka z Zrážky z príjmu
117,02
účtu
úpadcu 2/2017

1

Zisťovanie

29

pohľadávka z Výťažok z
účtu
dražby

Názov

Súpisová
Množstvo Stav
hodnota (EUR)

3075,14

1

Tretia
osoba

Zisťovanie

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Číslo
Detaily
LV
Zostatková suma: 117,02
Číslo bankového účtu:
2933107394
Názov banky: Tatra banka, a.
s.
Mena istiny: Eur
Zostatková suma:
Číslo bankového účtu: SK25
1100 0000 00293310 7394
Názov banky: Tatra banka, a.
s.
Mena istiny:
Zostatková suma:
Číslo bankového účtu: SK25
1100 0000 0029 3310 7394
Názov banky: Tatra banka
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Názov banky: Tatra banka
Mena istiny:

K007398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKI PARK Ružomberok, akciová spoločnosť
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 012 475
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2012/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca úpadcu SKI PARK Ružomberok, akciová spoločnosť, so sídlom Hrabovská cesta
1679/31, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 012 475 (ďalej aj ako len „Úpadca“), podľa ust. § 76 ods. 3 a ust. § 77 ods. 6
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov uverejňuje aktualizáciu súpisu majetku všeobecnej podstaty Úpadcu.

Súpisová zložka: Nehnuteľnosti - stavby/rozostavané stavby

Dôvod
Číslo
Deň zápisu
zapísania
súpisovej majetku do
Popis
majetku do
zložky
súpisu
súpisu
§ 67 ods. 1 Zasnežovanie
11
28.12.2012
písm. a)
stavba
§ 67 ods. 1
12
28.12.2012
CS 1
písm. a)
Čistička
§ 67 ods. 1
17
28.12.2012
odpadových
písm. a)
vôd ČOVa

Inventárne Rok
Číslo
listu
Kat. územie/obec/Štát
číslo
výroby vlastníctva
-

21044

2001

21045

2001

21074

2005

Spoluvl. Súpisová
podiel
hodnota v
Úpadcu €

Neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN
Neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

39.385,10
€

Neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

18.149,35
€

451,81 €

Súpisová zložka: hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí

Číslo súpisovej Deň zápisu majetku Dôvod
zapísania
Popis
zložky
do súpisu
majetku do súpisu
ust. § 67 ods. 1, písm. Snežné
33
28.12.2012
a) ZKR
M18
ust. § 67 ods. 1, písm. Snežné
34
28.12.2012
a) ZKR
M18
ust. § 67 ods. 1, písm. Snežné
35
28.12.2012
a) ZKR
M18
ust. § 67 ods. 1, písm. Snežné
36
28.12.2012
a) ZKR
M18
ust. § 67 ods. 1, písm. Snežné
37
28.12.2012
a) ZKR
M18
ust. § 67 ods. 1, písm. Snežné
38
28.12.2012
a) ZKR
M18

delo latemar
delo latemar
delo latemar
delo latemar
delo latemar
delo latemar

Rok
výroby

Inventárne
číslo

Spoluvl. podiel Súpisová
Úpadcu
hodnota v €

2004

21033

1/1

5 813,40 €

2004

21034

1/1

5 813,40 €

2004

21035

1/1

5 627,40 €

2004

21036

1/1

5 627,40 €

2004

21037

1/1

5 627,40 €

2004

21038

1/1

5 627,40 €
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39

28.12.2012

40

28.12.2012

41

28.12.2012

54

28.12.2012

55

28.12.2012

56

28.12.2012

Konkurzy a reštrukturalizácie
ust. § 67
a) ZKR
ust. § 67
a) ZKR
ust. § 67
a) ZKR
ust. § 67
a) ZKR
ust. § 67
a) ZKR
ust. § 67
a) ZKR

ods. 1, písm. Snežné delo latemar
2004
M18
ods. 1, písm. Snežné delo latemar
2002
M18
ods. 1, písm. Snežné delo latemar
2004
M18
ods. 1, písm. Automobil
Škoda
2002
FABIA
ods. 1, písm. Kassbohrer Pisten
2005
Bully 300W
ods. 1, písm.
Mitsubishi L200
2003

Deň vydania: 03.04.2017

21039

1/1

5 627,40 €

21040

1/1

5 627,40 €

21041

1/1

5 627,40 €

21075

1/1

1 388,00 €

21097

1/1

45 010,80 €

21110

1/1

1 365,00 €

Súpisová zložka: pohľadávka z účtu

Číslo
zložky
61

súpisovej Deň zápisu
súpisu

majetku

28.12.2012

do Dôvod zapísania majetku do
Súpisová hodnota v
Peňažný ústav Číslo účtu
súpisu
€
Tatra
banka,
§ 67 ods. 1 písm. a)
2920892426/1100 25.545,84 €
a.s.

Súpisová zložka: Iná majetková hodnota

Číslo
zložky
57

súpisovej Dôvod zápisu
majetku

do

súpisu Dátum zápisu
majetku

do

ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR 28.12.2012

súpisu

Popis inej majetkovej hodnoty

Súpisová hodnota v
€

Internetová
www.skipark.sk

1 000,00 €

doména

V Žiline, dňa 28.03.2017

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

K007399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKI PARK Ružomberok, akciová spoločnosť
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 012 475
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2012/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 03.04.2017

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca úpadcu SKI PARK Ružomberok, akciová spoločnosť, so sídlom Hrabovská cesta
1679/31, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 012 475 (ďalej aj ako len „Úpadca“), podľa ust. § 76 ods. 3, ust. § 77 ods. 6
a ust. § 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov uverejňuje aktualizáciu súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484:

Zabezpečený veriteľ:

Oddelená
veriteľa:

podstata

zabezpečeného Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484
Záložná zmluva zo dňa 18.10.2005 uzavretá v zmysle ust. § 151a a 151b Zákona č. 513/1991 Zb.
Právny
dôvod
vzniku/zriadenia
Občiansky zákonník na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa z titulu poistného na
zabezpečovacieho práva:
sociálne poistenie
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 7.11.2005 11:40:39
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
84
v konečnom zozname pohľadávok:

Súpisová zložka: hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí

Číslo
súpisovej
zložky

Deň
majetku
súpisu

21

5.2.2013

61

5.2.2013

zápisu
Dôvod
zapísania
do
Popis
majetku do súpisu

Rok
výroby

ust. § 67 ods. 1, Technologické
zariadenie
písm. a) ZKR
čerpacej stanice II., r. v. 1995
ust. § 67 ods. 1, Snežné delo latemar M18, r.v.
písm. a) ZKR
2004

Inventárne
číslo

Spoluvl.
podiel
Úpadcu

Súpisová
hodnota v €

2003

1/1

7.099,80 €

21032

1/1

5.813,40 €

V Žiline, dňa 28.03.2017

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

K007400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKI PARK Ružomberok, akciová spoločnosť
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 012 475
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2012/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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132

Obchodný vestník 65/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.04.2017

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca úpadcu SKI PARK Ružomberok, akciová spoločnosť, so sídlom Hrabovská cesta
1679/31, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 012 475 (ďalej aj ako len „Úpadca“), podľa ust. § 76 ods. 3, ust. § 77 ods. 6
a ust. § 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov uverejňuje aktualizáciu súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
ATRAM SK s.r.o., Nerudova 8, 821 04 Bratislava, IČO: 35 748 362 (pôvodne REAL & CAPITAL ASSETS Ltd., so
sídlom Akara Bldg., de Castro Street 24, Whickhams Cay, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy,
registrovaná v Registri obchodných spoločností Britských Panenských ostrovov pod č.: 647919):

Zabezpečený veriteľ:

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa:

ATRAM SK s.r.o., Nerudova 8, 821 04 Bratislava, IČO: 35 748 362
Zmluva o zabezpečení záväzku prevodom práva s odkladacou podmienkou
Právny dôvod vzniku/zriadenia zabezpečovacieho práva:
účinnosti zo dňa 07.09.2005
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
7.9.2005
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé
Poradie zabezpečenej pohľadávky v konečnom zozname
18
pohľadávok:

Súpisová zložka: Nehnuteľnosti - stavby/rozostavané stavby

Dôvod
Číslo
Deň zápisu
zapísania
Inventárne
súpisovej majetku do
Popis
majetku do
číslo
zložky
súpisu
súpisu
ust. § 67
Odvodnenie
1
28.12.2012 ods. 1, písm.
zjazdovky
a) ZKR
ust. § 67
Prívodné
2
28.12.2012 ods. 1, písm.
potrubie NT
a) ZKR
ust. § 67
Rozvody TL v
3
28.12.2012 ods. 1, písm.
trase
a) ZKR
ust. § 67 Vonkajšie
4
28.12.2012 ods. 1, písm. prepadové
a) ZKR
potrubie
ust. § 67 Von.
Sil.
5
28.12.2012 ods. 1, písm. Rozvody NN a) ZKR
CS II
ust. § 67 Von.
Sil.
6
28.12.2012 ods. 1, písm. Rozvody NN a) ZKR
CS III
ust. § 67
Eko sklad pri
8
28.12.2012 ods. 1, písm.
CSIII
a) ZKR
ust. § 67 Drevený
9
28.12.2012 ods. 1, písm. stánok pri LV a) ZKR
H210
ust. § 67 Drevený
10
28.12.2012 ods. 1, písm. stánok
pri a) ZKR
LVP1,s
ust. § 67
13
28.12.2012 ods. 1, písm. VN kábel
a) ZKR
ust. § 67
Trafostanica
14
28.12.2012 ods. 1, písm.
pri CS 2

Rok
Číslo
listu
Kat. územie/obec/Štát
výroby vlastníctva

Spoluvl. Súpisová
podiel
hodnota v
Úpadcu €

-

neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

1 039,86 €

-

neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

6 152,55 €

-

neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

166 811,23
€

-

neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

954,42 €

-

neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

102 000,20
€

-

neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

71
€

-

neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

861,09 €

-

neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

772,45 €

-

neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

772,45 €

-

neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

51
€

-

neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

3 109,84 €
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14

28.12.2012

15

28.12.2012

16

28.12.2012

18

28.12.2012

19

28.12.2012

Konkurzy a reštrukturalizácie

ods. 1, písm.
pri CS 2
a) ZKR
ust. § 67
Trafostanica
ods. 1, písm.
pri CS 3
a) ZKR
ust. § 67 Kovové
ods. 1, písm. schodisko a a) ZKR
zábradlie
ust. § 67
Dolná stanica
ods. 1, písm.
4CLF
a) ZKR
ust. § 67
Horná stanica
ods. 1, písm.
4CLF
a) ZKR

-

Deň vydania: 03.04.2017

Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1

3 109,84 €

-

neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

8 302,55 €

-

neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

245,46 €

-

neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

14
€

171,03

-

neevidovaná
Ružomberok/Ružomberok/SR 1/1
v KN

35
€

811,60

v KN

Súpisová zložka: hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí

Číslo
súpisovej
zložky

Deň
zápisu Dôvod
zapísania
Popis
majetku do súpisu majetku do súpisu

20

28.12.2012

22

28.12.2012

23

28.12.2012

24

28.12.2012

26

28.12.2012

27

28.12.2012

28

28.12.2012

29

28.12.2012

30

28.12.2012

32

28.12.2012

42

28.12.2012

43

28.12.2012

44

28.12.2012

45

28.12.2012

46

28.12.2012

47

28.12.2012

48

28.12.2012

49

28.12.2012

50

28.12.2012

51

28.12.2012

52

28.12.2012

53

28.12.2012

ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR

Inventárne
číslo

Spoluvl.
podiel
Úpadcu

Súpisová
hodnota v €

2002

1/1

740,40 €

2004

1/1

1 452,60 €

2005

1/1

1 452,60 €

2015

1/1

142,20 €

2150

1/1

2 217,60 €

2156

1/1

655 021,80 €

2162

1/1

962 499,00 €

21009

1/1

8 078,40 €

21014

1/1

1 225,20 €

21015

1/1

5 646,00 €

21051

1/1

170 455,20 €

21052

1/1

12 988,20 €

21055

1/1

50 981,21 €

2007

1/1

4 954,20 €

Lyžiarsky vlek H210 (1995) -

2008

1/1

755,40 €

Lyžiarsky vlek S (1995)

-

2009

1/1

3 638,40 €

Lyžiarsky vlek P1 (1991)

-

2010

1/1

6 115,80 €

Lyžiarsky vlek P2 (1998)

-

2011

1/1

6 399,00 €

2027

1/1

7 468,80 €

2110

1/1

743,40 €

2161

1/1

21 752,40 €

21018

1/1

1 903,00 €

Rok
výroby

1, Technolog. zariadenie čerp.
Stanice (1996)
1, Snežné delo latemar m90/3
(1995)
1, Snežné delo latemar m90/3
(1967)
1, Sústruh hrotový univerz.
(1997)
1, Snežné delo latemar m90/3
(2011)
1, Štvorsedačková lanovka 4
CLF (2001)
1, Osemmiestna
kabínka
(2002)
1, Lyžiarsky
vlek
LPVE4-200-7,5KW (2000)
1, Detský
lyžiarsky
vlek
EPV300-SL (2004)
1, Snežné delo latemar m90/3
(2004)
1, Zasnežovanie
technológia(2006)
1,
CS 1 - technológia (1988)
1, VN kábel - technológia
(1979)
1,
Lyžiarsky vlek H130 (1994) 1,
1,
1,
1,

1, Snež. Pásové vozidlo 210
(1995)
1, Snežný skúter SKI-DOO
(1981)
1,
Vlek Tatrapoma P3 (2005) 1, Vozidlo PRAGA V3s RK 650
AK (2003)
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Deň vydania: 03.04.2017

V Žiline, dňa 28.03.2017

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

K007401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Riedel Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Minčolská 1782/1, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1987
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/4/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zn. správcu
S1731, správca úpadcu Jozef Riedel, nar.: 07.04.1987, bytom Minčolská 1782/1, 010 07 Žilina týmto v súlade s ust.
§ 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
o nové súpisové zložky majetku Úpadcu:
Peňažná pohľadávka:
Meno
Dlžník –
Dlžník – Dlžník - Dlžník
a priezvisko
/ ulica,
mesto PSČ
štát
názov dlžníka číslo

- Dlžník
IČO:

– Celková
Mena Právny dôvod vzniku
suma v €

Súpisová
hodnota v €

Mzda úpadcu za obdobie 12/2016
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
ELMAX ŽILINA,
Žilina –
Slovenská
Dlhá 85
010 09
36 401 676 452,75 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 452,75 €
a.s.
Bytčica
republika
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 01/2017
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
ELMAX ŽILINA,
Žilina –
Slovenská
Dlhá 85
010 09
36 401 676 582,27 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 582,27 €
a.s.
Bytčica
republika
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 02/2017
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
ELMAX ŽILINA,
Žilina –
Slovenská
Dlhá 85
010 09
36 401 676 467,02 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 467,02 €
a.s.
Bytčica
republika
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR

Iná majetková hodnota:
Popis
Peňažná hotovosť úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Súpisová hodnota v €
420,- €
663,88 €

LawService Recovery, k.s., správca
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K007402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Riedel Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Minčolská 1782/1, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1987
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/4/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/4/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zn. správcu
S1731, správca úpadcu Jozef Riedel, nar.: 07.04.1987, bytom Minčolská 1782/1, 010 07 Žilina týmto v súlade s ust.
§ 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 106/2016 dňa 02.06.2016 (K012939) v rozsahu zostatkovej sumy
a súpisovej hodnoty súpisovej zložky:
Pohľadávka z účtu:
Zostatková
suma

Mena Číslo účtu v tvare IBAN

Banka

Súpisová
hodnota

2.054,91 €

EUR SK2209000000005108491318

Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37
2.054,91 €
Bratislava, IČO: 00 151 653

LawService Recovery, k.s., správca

K007403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zvolenská investičná s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 634 832
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Palárikova 76, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/3/2017 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/3/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty úpadcu Zvolenská investičná s.r.o., Pri Kysuci 99/77, 010 03
Žilina, IČO: 36 634 832, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Palárikova 76, 022 01
Čadca v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť
na tel. č.: 00421911379755 alebo prostredníctvom emailu na info@eubankrupt.sk.
V Čadci, dňa 29.03.2017
Mgr. Andrea Šperková, správca

K007404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hanes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 3915/89, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1965
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2017 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu:
Roman Hanes, nar. 13.02.1965, bytom Horná 3915/89, 974 01 Banská Bystrica, (ďalej len „Úpadca"), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2K/12/2017 zo dňa 22.03.2017, bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr Viera Cibulová, so sídlom Nám. SNP
70/36, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1337. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV
61/2017 zo dňa 28.03.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Banska Bystrica proc.
no. 2K/12/2017, dated on 22.03. 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's assets: Roman Hanes,
nar. 13.02.1965, bytom Horná 3915/89, 974 01 Banská Bystrica and JUDr. Viera Cibulova, Nám. SNP 70/36, 960
01 Zvolen, No: S1337, Slovak Republic, was appointed to the function of the bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 61/2017 dated on
28.03.2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ď'alej aj ako len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Viera Cibulová, so
sídlom správcovskej kancelárie Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika,
sp. zn. 2K/12/2017. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška
s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor's assets in one original to the bankruptcy administrator to the address JUDr. Viera Cibulová,
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, the Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one original also to the
Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská Bystrica) Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, the Slovak
Republic, to the proc. no. 2K/12/2017). The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide
information about the name, surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor,
about the name, surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed. Each secured claim must be
lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of
security. Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor's assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim. In case the creditor does nothave a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
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claim. In case the creditor does nothave a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy
administrator. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be
added otherwise creditor's lodgment will not be considered an expert opinion stating the value of the claim has to be
added otherwise creditor's lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani
súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as lodgement
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to
exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the
creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor.
Vo Zvolene, dňa 29.03.2017.

JUDr. Viera Cibulová, správca úpadcu

K007405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hanes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 3915/89, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2017 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci konkurzu, vyhláseného uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/12/2017, uverejneného
v Obchodnom vestníku č. OV 61/2017 dňa 28.03.2017, na majetok úpadcu, Romana Hanesa, nar. 13.02.1965,
bytom Horná 3915/89, 974 91 Banská Bystrica, oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu, vo Zvolene, Nám. SNP 70/36, II. poschodie, v pracovných dňoch, v čase os 8,00 hod do 14,00
hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné dohodnúť telefonicky, na tel.č. 0910906531.
Vo Zvolene, dňa 29.03.2017.

JUDr. Viera Cibulová, správca

K007406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Bojtoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľské Predmostie 118, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Katarína Milanská
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K87/2015 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K87/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisnej položky majetku:
číslo súpis. položky
Peňažná pohľadávka
majetku
4
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 4.7.2016
Deň zaradenia: 4.7.2016
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Obdobie
16.3.2016-14.6.2016

Súpisová hodnota majetku
v€
338,39

Poznámka: Právny dôvod vzniku pohľadávky- príjem zo zamestnania úpadcu ako majetok v rozsahu podliehajúcemu konkurzu § 72
ods. 2 ZKR
Typ súpisnej položky majetku:
číslo súpis. položky
majetku
5
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 4.7.2016
Deň zaradenia: 4.7.2016
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Obdobie
15.6.2016-13.7.2016

Súpisová hodnota majetku
v€
160

Poznámka: Právny dôvod vzniku pohľadávky- príjem zo zamestnania úpadcu ako majetok v rozsahu podliehajúcemu konkurzu § 72
ods. 2 ZKR
Typ súpisnej položky majetku:
číslo súpis. položky
majetku
6
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 16.08.2016
Deň zaradenia: 16.08.2016
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Obdobie
15.08.16

Súpisová hodnota majetku
v€
80

Poznámka: Právny dôvod vzniku pohľadávky- príjem zo zamestnania úpadcu ako majetok v rozsahu podliehajúcemu konkurzu § 72
ods. 2 ZKR

K007407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Želinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 128/70, 082 71 Krivany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 49/2016 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 49/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
súp. pol. 4 - iná majetková hodnota
popis : zrážky zo mzdy úpadcu za 02/2017
súpisová hodnota : 25,06 EUR
deň zapísania do súpisu : 24.3.2017
dôvod zapísania majetku : § 72 ods. 2 zák. 7/2005 Z.z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Baron
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veselá 2, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2015 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Mgr. Zuzana Maruniaková správca úpadcu Ing. Peter Baron, nar. 13. 11. 1964, Veselá 2, 080 01 Prešov, týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v platnom
znení (ďalej len " zákona") zostavila zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate. Veriteľský výbor, dotknutý
zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom
tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: maruniakovazuzanas1403@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 634 623.

Zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty.

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K007409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CO.BE.R. spol. s r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchý jarok 6215, 066 19 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 704 166
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2016 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:

2R/3/2016

Spisová značka správcovského spisu:

2R/3/2016 S 1595

Obchodné meno dlžníka:

Deň vydania: 03.04.2017

CO.BE.R. spol. s r.o. v reštrukturalizácii

sídlom

Suchý jarok 6215, 066 19 Humenné

IČO:

31 704 166

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru dlžníka - obchodnej spoločnosti CO.BE.R. spol. s r.o., so
sídlom Suchý jarok 6215, 066 19 Humenné, IČO: 31 704 166.

Dátum zasadnutia: 27.03.2017
Čas zasadnutia: 13.00
Miesto zasadnutia: kongresová hala hotela Villa Plaza Boutique Hotel & Spa, Kutuzovova 4, 080 05 Prešov
Zoznam prítomných: podľa Prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zápisnice

1)
Na úvod správca skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia Veriteľského výboru, a teda že
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
2)
Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnil Dlžník, proti čomu žiaden z členov Veriteľského výboru
nevzniesol námietky.
3)
Správca Ing. Dušan Kuruc, ako zvolávateľ prvého zasadnutia Veriteľského výboru navrhol, aby si
Veriteľský výbor zvolil predsedu Veriteľského výboru.
4) Členovia Veriteľského výboru následne hlasovali o zvolení predsedu Veriteľského výboru - UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetávská 1525/1, 140 92 Praha, IČO: 64 948 242 takto:

Za zvolenie hlasovali

3 veritelia, a to:
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2. Unicredit Leasing Slovakia a.s.
3. S Slovensko spol. s r.o.

Proti zvoleniu hlasovali

0 veriteľov

Hlasovania sa zdržali

0 veriteľov
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Na to bolo prijaté Uznesenie č. 1:
Schôdza veriteľov zvolila za predsedu Veriteľského výboru veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
a.s.
Predseda Veriteľského výboru sa ujal funkcie a viedol ďalej zasadnutie Veriteľského výboru.

1. Dlžník na zasadnutí Veriteľského výboru predložil k rukám predsedu Veriteľského výboru odôvodnenú
Žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní.

Členovia Veriteľského výboru následne hlasovali o vyhovení žiadosti Dlžníka o predĺžení lehoty na predloženie
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní nasledovne:

Za vyhovenie žiadosti hlasovali

3 veritelia, a to:
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
2. Unicredit Leasing Slovakia a.s.
3. S Slovensko spol. s r.o.

Proti vyhoveniu žiadosti hlasovali

0 veriteľov

Hlasovania sa zdržali

0 veriteľ, a to:

Na to bolo prijaté Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka CO.BE.R. spol. s r.o., so sídlom Suchý jarok 6215, 066 19 Humenné,
IČO: 31 704 166 predlžuje v zmysle ust. § 143 ZKR na základe odôvodnenej žiadosti predkladateľa plánu lehotu na
predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Veriteľskému výboru o 60 dní.

Zápisnica vyhotovená a podpísaná V Humennom dňa 27.03.2017

predsedom Veriteľského výboru, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Príloha: Prezenčná listina
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K007410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Balun
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná 12435/13A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1964
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/48/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/48/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:

Veriteľ

Ulica

číslo

Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Mesto Prešov

Hlavná

73

Prešov

08001

306,26 EUR

SKP, k.s., správca

K007411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Donau Property Management, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 14, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 966 459
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 3K/37/2011 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3K/37/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
v konkurznej veci úpadcu Donau Property Management, a.s. „v konkurze“, so sídlom Duklianska 14, 085 01 Prešov,
IČO: 35 966 459 vedenej Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3K/37/2011
Dátum konania: 27.3.2017 o 10.00 hod.
Miesto konania: Bratislava
Prítomní:
·
·
·

Ing. Ivan Stozsek, trvale bytom Andrusovova 1014/9B, Bratislava;
Ing. Ján Blaško, trvale bytom Kvetná 8, Bratislava;
Limbašské družstvo, so sídlom Námestie 1. mája, Bratislava

Program:
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1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Zaujatie stanoviska
3. Záver
Ad. 1
Zasadnutie otvoril predseda veriteľského výboru Ing. Ivan Stoszek o 10.00 h, privítal prítomných členov
a skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášania schopný nakoľko je prítomná väčšina jeho členov.
Ad 2.
Predseda veriteľského výboru predniesol žiadosť správcu o zaujatie stanoviska k záväznej ponuke zo dňa 2.2.2017,
prednesenú správcom v rámci podania – žiadosť o udelenie súhlasu s uzavretím zmluvy o postúpení súboru
peňažných pohľadávok zo dňa 21.2.2017. Po krátkej diskusii členovia veriteľského výboru prijali nasledovné
uznesenie:
Veriteľský výbor vyjadruje správcovi súhlas s predajom súboru peňažných pohľadávok predávaných
v rámci I. kola verejného ponukového konania, ktorého oznam o vyhlásení bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 15/2017 zo dňa 23.1.2017 záujemcovi č. 1, ktorý podal záväznú ponuku zo dňa 2.2.2017.
Za: 3 hlasy Proti: 0 hlasov
Ad 3.
Predseda veriteľského výboru v závere skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný,
poďakoval členom za ich účasť a o 10.30 hod. zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave dňa 27.3.2017
Predseda veriteľského výboru
Ing. Ivan Stozsek
[nečitateľný podpis]

K007412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kapsdorferová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova ul. 2006/16, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/68/2016 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/68/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V právnej veci úpadcu Monika Kapsdorferová, nar. 20.08.1967, trvale bytom Hurbanova ul. 2006/16, 052 01
Spišská Nová Ves, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
26K/68/2016-109 zo dňa 5.1.2017 v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že dňa 16.3.2017 bola do kancelárie správcu doručená súhrnná
prihláška dvoch nezabezpečených pohľadávok veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, so sídlom
Pribinova 25, 824 96 Bratislava.
Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške 4 193 EUR.
Správca podstaty týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca podstaty týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení bola dňa 27.3.2017 prihlásená pohľadávka veriteľa PROFI CREDIT Slovakia,
s.r.o. zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Košiciach, 28.3.2017
Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty

K007413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Michal Kuvik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maša 18, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.4.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2017 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. arch. Michal Kuvik, nar. 13.04.1957, bytom Maša
18, 053 11 Smižany, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem nasledovné číslo bankového účtu IBAN: SK85
0200 0000 0037 9286 5451, BIC: SUBASKBX vedený vo VÚB, a.s., na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie
pohľadávky veriteľom. Ako variabilný symbol musí byť uvedené číslo pohľadávky, pričom kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky a pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. JUDr. František Kočka, správca

K007414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOVEDAS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močarianska 1459/19, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 905
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/50/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/50/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Podľa § 126 ods. 1) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca
konkurznej podstaty navrhovateľa v 1.rade: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava,
IČO: 35 704 713, práv. zast. Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s.r.o. so sídlom Prievozská 4/B, 821 09
Bratislava, IČO: 47 239 921 a navrhovateľa v 2.rade: STD DONIVO a.s., so sídlom Mlynská 1346, 093 01 Vranov
nad Topľou, IČO: 31 678 343 proti dlžníkovi: NOVEDAS s.r.o., so sídlom: Močarianska 1459/19, 079 01 Michalovce,
IČO: 36 767 905, týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 07.06.2017 o 10.00 hod. na adrese
Hraničná 2, 040 17 Košice
Prezentácia od 9.30 hod.
Začiatok schôdze o 10.00 hod.
Program schôdze veriteľov bude nasledovný:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Otvorenie
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
4. Rozhodovanie podľa § 36 ods. 1ZKR o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, štatutári právnických osôb aktuálny výpis z obchodného registra
a doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteĺa pokiaľ tieto už nie
sú súčasťou podaných prihlášok a doklad totožnosti.

V Košiciach 29.04.2017
JUDr. Melánia Burdová, SKP

K007415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Erik Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 32K/3/2016-76 zo dňa 15. 3. 2016 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Bc. Erik Klema, nar. 9. 6. 1988, trv. bytom: Železiarenská 487/29, 040 01 Košice. Za správcu konkurznej
podstaty bola ustanovená JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom Werferova 1, 040 11 Košice, ktorá týmto v súlade s §
98 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhotovila návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov.
Správca v súlade s ust. § 73 a nasl ZKR v zákonom stanovenej lehote zistil majetok úpadcu a vyhotovil jeho súpis
tvoriaci všeobecnú podstatu, ktorý zverejnil a následne i postupne doplňoval v Obchodnom vestníku.
Správca v zmysle § 96 ods. 2 ZKR zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje. Vyhotovenie predmetného zoznamu ako i zámer
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty oznámil správca zverejnením v Obchodnom vestníku č. 12/2017 dňa 18. 1.
2017 . V zákonnej 30 dňovej lehote neboli u správcu podané žiadne námietky voči poradiu pohľadávok proti
podstate.
Ku dňu zostavenia návrhu rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov správca neeviduje žiadne spory
o určenie popretých pohľadávok, ani iné spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
A/ Výťažok zo speňaženia
- zrážky zo mzdy úpadcu: 2 998,70 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- predaj hnuteľných vecí: 100,- €
- nespotrebovaná časť preddavku: 1 659,70 €
- úroky z účtu: 0,01 €
Celková suma výťažku, ktorý tvorí všeobecnú podstatu, tak predstavuje 4 758,41 €.
B/ Pohľadávky proti podstate
- paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov: 608,56 €
- odmena správcu z výťažku (§ 17 ods. 2, § 20 ods. 1, ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z.): 181,53 €
- náklady správcu: 93,58 € (poštovné, cestovné, kanc. potreby)
- archívne služby: 150,- €
- súdny poplatok 0,2 % z výťažku všeobecnej podstaty: 9,50 €
- náklady súvisiace s ukončením konkurzu: 30,- €
Spolu pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú sumu 1 073,17 €.
C/ Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie veriteľov
Suma určená veriteľom úpadcu predstavuje rozdiel celkového výťažku získaného speňažením všeobecnej podstaty
a pohľadávok proti podstate, t.j. 4 758,41 € – 1 073,17 € = 3 685,24 €
D/ Návrh rozvrhu
Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení 4 veritelia, ktorí si svoje nezabezpečené pohľadávky prihlásili v celkovej
sume 37 771,77 €.
Miera uspokojenia prihlásených/zistených pohľadávok v zmysle tohto návrhu tak predstavuje 9,756 %.
P.č.
1.
2.
3.

Názov veriteľa
Consumer Finance Holding, a.s.
mBank S.A.
Tatra banka, a.s.

Prihlásená suma
1 994,06 €
10 132,36 €
5 284,62 €

4.

Wüstenrot stavebná spor., a.s.

20 360,73 €

Rozsah uspokojenia
194,60 €
988,52 €
515,60 €
1 986,52 €

So zreteľom na uvedené skutočnosti, s prihliadnutím na ust. § 96 ods. 5 a § 101 ods. 1 ZKR, žiadam príslušný
orgán o schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, a to v lehote
15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K007416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSIM, a. s., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbrojničná 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 627
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2016, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30K34/2016
Iné zverejnenie

Výzva správcu na zaplatenie sumy 2 655 513,51 EUR do konkurznej podstaty

MERCURIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Jazerná 3, 040 12 Košice, IČO: 31 704 964,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 5951/V

Uznesením sp. zn. 30 K 34/2016 zo dňa 30.01.2017 Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa Slovenská
republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, proti dlžníkovi SSIM, a.s., Košice, so sídlom Zbrojničná 12,
040 01 Košice, IČO: 31 702 627, o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka. Za správcu podstaty ustanovil Ing. Milana Polončáka, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01
Košice, zn. správcu S1287.
Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. V okolnostiach prípadu konkurz na majetok úpadcu bol
vyhlásený 07.02.2017 [uznesenie okresného súdu sp. zn. 30 K 34/2016 zo dňa 30.01.2017 bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 25/2017 zo 06.02.2017 (§ 199 ods. 9 ZKR)].
Z prihlášok zabezpečených pohľadávok veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63
Bratislava, správca zistil, že záväzok úpadcu titulom zmluvy o poskytnutí úverov č. 0062/08/80314 zo dňa
17.3.2008 v znení dodatku č. 1 vo výške
2 655 513,51 EUR je zabezpečený nehnuteľným majetkom
spoločnosti MERCURIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Jazerná 3, 040 12 Košice, IČO:
31 704 964, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 0271/08/80314 zo dňa 17.12.
2008.
Predmetom záložného práva sú nehnuteľnosti
- zapísané na LV č. 1928 na Okresnom úrade Košice, katastrálny odbor, okres Košice I, obec Košice-Ťahanovce,
katastrálne územie Ťahanovce, ako:
·
·
·

pozemok parc.č. 1611/90 registra C o výmere 289 m2, druh pozemku ostatné plochy,
pozemok parc.č. 1612/1 registra C o výmere 12508 m2, druh pozemku ostatné plochy,
pozemok parc.č. 1612/8 registra C o výmere 672 m2, druh pozemku ostatné plochy,

- zapísané na LV č. 2239 na Okresnom úrade Košice, katastrálny odbor, okres Košice I, obec Košice-Sídlisko
Ťahanovce, katastrálne územie Nové Ťahanovce, ako:
·
·

pozemok parc.č. 3908 registra C o výmere 12177 m2, druh pozemku ostatné plochy,
pozemok parc.č. 3911 registra C o výmere 409 m2, druh pozemku ostatné plochy.

Podľa § 67 ods. 1 písm. c) ZKR konkurzu podlieha majetok, ktorý zabezpečuje úpadcove záväzky.
Podľa § 79 ods. 1 ZKR pred tým, ako správca zapíše majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu do
súpisu, je povinný vyzvať tretiu osobu, aby do 30 dní od doručenia výzvy zaplatila k rukám správcu sumu
rovnajúcu sa hodnote tohto majetku odsúhlasenú dotknutým zabezpečeným veriteľom alebo prihlásenú
sumu zabezpečenej pohľadávky, do ktorej je zabezpečená, ak je nižšia ako hodnota tohto majetku. Ak tretia
osoba výzvu správcu splní, zabezpečovacie právo na majetok tretej osoby zanikne, ak ju nesplní správca zapíše
majetok tretej osoby do súpisu.
Na základe uvedeného zákonného ustanovenia spoločnosť MERCURIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným
Košice je povinná z dôvodu, že jej označený nehnuteľný majetok, ktorý zabezpečuje záväzok úpadcu, podlieha
konkurzu, plniť do podstaty.
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Písomnú výzvu správcu zo dňa 20.3.2017 poštový úrad vrátil správcovi ako nedoručenú z dôvodu, že adresát je na
uvedenej adrese neznámy.
Z uvedeného dôvodu správca vyzýva spoločnosť MERCURIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,
Jazerná 3, 040 12 Košice, IČO: 31 704 964, aby do 30 dní od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku splnila
za úpadcu pohľadávku zabezpečenú svojím nehnuteľným majetkom v sume 2 655 513,51 EUR na účet
konkurznej podstaty č.IBAN: SK18 1100 0000 0029 4803 6402 vedený v Tatra banke, a.s.
Správca upozorňuje a poučuje spoločnosť MERCURIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Jazerná 3,
040 12 Košice, IČO: 31 704 964, že márnym uplynutím tejto lehoty zapíše vyššie uvedený nehnuteľný majetok
do konkurznej podstaty úpadcu a v zmysle § 79 ods. 2 ZKR ho speňaží podľa tohto zákona, pričom ako správca
bude konať v mene tejto spoločnosti.
Košice, 29.03.2017
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K007417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Haraszti
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rešica 137, 044 73 Rešica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1969
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2015 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava podania č. K027344 zverejneného v Obchodnom vestníku č. 242/2015 dňa 17.12.2015
Týmto zverejňujem opravu oznámenia o vylúčení súpisových zložiek majetku. Správne znenie je :
Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, zapísaná v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca úpadcu: Perer
Haraszti, nar. 5.3.1969, bytom 044 73 Rešica 137, oznamuje veriteľom, že v zmysle ustanovenia § 81 ods.1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov vylučuje súpisové zložky majetku č. 1 až 6, 21, 31 až 42,
44 až 46 zverejnené správcom v OV SR č. 165/2015 zo dňa 27.08.2015 z dôvodu, že vymáhanie majetku sa javí
ako zjavne neúčelné.
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca Úpadcu

K007418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GALAFRUIT & CO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Tŕňa 202, 076 82 Malá Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 171 999
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2017/S714
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
32K/32/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S 714 úpadcu: GALAFRUIT & CO, s.r.o., IČO: 36 171 999, so sídlom Malá
Tŕňa 202, týmto v zmysle § 34 ods. 1 a nasl. zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR")
z v o l á v a prvú schôdzu veriteľov na deň 22. 5. 2017 (pondelok) o 14:00 hod, na adrese správcu: kpt. Nálepku
17,
Košice.
Program prvej schôdze veriteľov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezentácia
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba členov veriteľského výboru (§ 33 a § 37 ZKR)
Hlasovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR)
Rôzne
Záver

Pri prezentácii predložia veritelia správcovi doklad totožnosti, právnické osoby predložia aj aktuálny e-výpis z
obchodného registra, alebo z iného príslušného registra, resp. evidencie. Osoby konajúce ako štatutárne orgány
veriteľov predložia doklad totožnosti a zástupcovia veriteľov alebo iné osoby, oprávnené konať za veriteľov,
predložia spolu s dokladom totožnosti aj plnú moc, resp. poverenie na zastupovanie (plnomocenstvo alebo
poverenie si správca ponechá). Veritelia a ich zástupcovia sú povinní riadne sa zapísať do prezenčnej listiny.
V Košiciach, dňa 29. 3. 2017
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca

K007419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Koňak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 307, 053 22 Jamník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/12/2016 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/12/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 26K/12/2016 – 342 zo dňa 11. júla 2016, ktoré bolo
zverejnené Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 137/2016 dňa 18. júla 2016 súd ustanovil do funkcie správcu
dlžníka
Jozef
Koňak,
bytom
Jamník
307,
053
22
Jamník,
narodený
18.
marca
1977 (ďalej len „úpadca“) JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie správcu Štúrova 27, 04001 Košice,
značka
správcu
S1747
(ďalej
len
"správca")
Na základe záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu, ktorý mi bol ako správcovi majetku úpadcu
udelený zástupcom veriteľov dňa 2.1.2017 vyhlasujem II kolo verejného ponukového konania:
Vyhlasovateľ: JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca majetku úpadcu Jozef Koňak, bytom Jamník 307, 053 22
Jamník, narodený 18. marca 1977 sídlom kancelárie správcu Štúrova 27, 040 01 Košice na základe vyššie
špecifikovaného záväzneho pokynu vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu
zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejnením v OV č. 203/2016 dňa 31.08.2016, ktorým je:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej položky majetku: iná majetková hodnota - obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov
spoločnosti
s
ručením Veľkosť
spoluvlastníckeho
Súpisová
Obchodný register
Oddiel Vložka
obmedzeným
podielu
hodnota
Okresného súdu Košice
TIMEX-ASKRO, s.r.o.
1/1
Sro
12612/V 7749 Eur
I

Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľný majetok
popis hnuteľnej veci výrobné číslo

evidenčné súpisová cena
stav
číslo
v Eur bez DPH

MOTOCYKEL
SKÚTER
KINROAD LBXTCB3J16X000453 SN816AD
XT50QT-10

300

veľkosť
spoluvlastníckeho
podielu

nepojazdný 1/1

dôvod zapísania
podstata majetku
do
súpisu
majetok
vo
všeobecná vlastníctve
úpadcu

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnicke osoby bez obmedzenia.
2. Termín a miesto predkladania ponúk: Záujemca o odkúpenie uvedeného majetku musí doručiť správcovi ponuku
písomne v zalepenej obálke s výrazným označením "Verejné ponukové konanie Jozef Koňak - neotvárať" v lehote
do 14 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR na adresu
kancelárie správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty do kancelárie správcu sa nebude považovať za
riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustit. Riadne doručen
á
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
3. Náležitosti ponuky: riadna indentifikácia majetku, ktorého predaj je predmetom verejného ponukového konania,
ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname majetku, označenie ponúkanej kúpnej ceny.
Zároveň je podmienkou akceptovania ponuky predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej
osoby, ktorým je kópia výpisu zo obchodného
alebo iného registra s označením obchodného mena,
sídla a IČO; u fyzických osôb - nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa
fotokópia občianského preukazu alebo rodného listu a doklad o zaplatení kúpnej ceny.
4. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnúť a neprihliadať na ňu. Správca vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
5. Záujemca o kúpu MOTOCYKLA SKÚTER KINROAD XT50QT-10 je oprávnený požiadať správcu do 7 dní od
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku o informácie o predmetnom majetku a to zaslaním žiadosti
na e-mailovú adresu správcu spravca.krizova@gmail.com.
6. Minimálna ponúkana kúpna cena za MOTOCYKEL SKÚTER KINROAD XT50QT-10 je 350 Eur.
Minimálna kúpna cena za obchodný podiel v spoločnosti TIMEX-ASKRO, s.r.o. je 750 Eur pričom úspešným bude te
n uchádzač, ktorý
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň splní ostatné podmieky ponukového konania a jeho ponuka nebude zo
strany správcu odmietnutá.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
8. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 2 dní od otvárania obálok. Správca bude
informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 2 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude
záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a po schválení zástupcom veriteľov napriek tomu
neuzatvorí do 7 dní zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny.
V Košiciach, dňa 20.3.2017
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca
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K007420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Novák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cejkov 92, 076 05 Cejkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Trieda SNP 42, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/33/2016 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/33/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota

Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa za mesiace:

12/2016 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 84,85€
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 30.01.2017

01/2017 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 43,30€
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 29.03.2017

02/2017 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 43,30€
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 29.03.2017

03/2017 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 43,30€
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 29.03.2017

Umiestnenie: účet správy podstaty zriadený pre úpadcu

V Košiciach 29.03.2017

JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca
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